
que, ocupada Barcelona
per les tropes franquistes
(1939) i suprimida la Ge-
neralitat, es va engreixar
amb una part del patrimo-
ni documental de viles,
ciutats i comarques de
Catalunya que havia estat
concentrat temporalment

per la Generalitat a l’Arxiu General de Catalunya de cara
a protegir-lo dels estralls de la guerra, una documentació
que no va tornar al seu lloc d’origen. Tractant-se d’un do-
cument inèdit, la seva publicació pot resultar de profit. No
ens hem pogut valer dels arxius de la Generalitat, perquè,
com és prou conegut, foren en una molt bona part trosse-
jats, incautats i enduts fora del país per l’exèrcit vencedor

l’any 1939. Ens valem del llibre de
registre de sortida de corres-
pondència de l’Arxiu Corona
d’Aragó dels anys 1931-1936 (pàg.
165-173, fotocòpies facilitades
l’any 1997 per tècnics de l’ACA). 

«Nº 1.164
Iltrmo. Sr. Presidente de la Comi-

sión mixta del Estatuto de Cataluña
(Palacio de la Generalidad)

Respondiendo al requerimiento
que en su comunicación de 20 del
corriente y en uso de las atribucio-
nes que el apartado b) del artículo
5º del Decreto de 21 de noviembre
de 1932 confiere a la Comisión de
su digna Presidencia me dirige, ten-
go el honor de informarle acerca de
los extremos que interesa.

En el cuadro de clasificación de
los fondos de este Archivo forma-
do de orden de la Subsecretaría
del Ministerio de Instrucción Pú-
blica de 28 de abril de 1910 por el
archivero don Francisco de Bofa-
rull y publicado en las páginas 64
y 65 de la «Guía histórico-descrip-
tiva del Archivo de la Corona de
Aragón en Barcelona» por Eduardo
González Hurtebise (Madrid,
1920), se enumeran las diversas
colecciones reunidas en este esta-
blecimiento según la siguiente dis-
tribución.

El 21 de novembre de
1932 fou creada la Co-
missió Mixta Estat-Gene-
ralitat de Catalunya per a
la implantació de l’Estatut
d’Autonomia de Catalu-
nya de 1932. Quant als
traspassos en matèria
d’arxius, per tal d’aclarir
quins fons i documents de l’Arxiu Corona d’Aragó havien
de ser traspassats a la Generalitat, aquesta Comissió va
demanar un informe al director del centre. Ferran Valls
Taverner, aleshores director, va elaborar un informe, datat
el 24 d’abril de 1933, que va adreçar a la Comissió Mixta,
al Palau de la Generalitat. L’aspecte central d’aquest in-
forme era aclarir quina era la part del contingut de l’ACA
que en constituïa el «conjunt docu-
mental bàsic i permanent», partint
del criteri que aquesta part era la
que no pertocava a la Generalitat.
Va manifestar que aquest nucli era
format per l’Arxiu Reial de Barcelo-
na (no feia ús d’aquesta denomina-
ció, la més arrelada i pròpia, sinó
que sibilinament substituïa «Barce-
lona» per «de la Corona de Ara-
gón»). Tot i no trobar-se aleshores
a l’ACA, hi posava l’afegitó de la
documentació del Mestre Racional,
integrada dins els fons intitulats
aleshores del Reial Patrimoni de
Catalunya. A partir d’aquest infor-
me (vegeu el núm. 10, estiu 1996,
d’aquest mateix butlletí), el Govern
de la República va traspassar a la
Generalitat de Catalunya la titulari-
tat dels fons catalans de l’Arxiu Co-
rona d’Aragó (Generalitat de Cata-
lunya, fons dels monestirs del Prin-
cipat, Consell de Cent, etc.), feta
excepció del nucli originari consti-
tuït per l’Arxiu Reial (Gaceta de
Madrid del 6 d’octubre de 1934).
És innegable que aquest informe té
un remarcable interès, també des
del punt de vista de l’actualitat, en-
cara que posteriorment a 1933 in-
gressés a l'ACA una quantitat in-
gent de documentació històrica del
Principat. Recordem, per exemple,
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I Archivo Real de la Corona de
Aragón.

II Antiguo Archivo de la Generali-
dad de Cataluña.

III Antigua Legación en Génova.
IV Junta Suprema y Superior de 

Cataluña durante la guerra de la
Independencia.

V Monacales.

Las colecciones que integran el nº I
constituyen el conjunto documental
básico y permanente del Archivo de la
Corona de Aragón, al cual hay que
añadir aquella parte del Archivo que
fue del Real Patrimonio de Cataluña
relativa a la documentación del anti-
guo Maestre Racional, la cual segrega-
da indebidamente en alguna circuns-
tancia ocasional del conjunto esencial
de este Archivo de la Corona de Ara-
gón ha de ser reunida al mismo, resti-
tuyendo así su enlace directo con él,
junto con la otra sección de la Bailía
General del Real Patrimonio de Cata-
luña, que ha de incorporarse a este es-
tablecimiento, según lo dispuesto por
las actuales Cortes Constituyentes en el
artículo 12 de la Ley de 25 de marzo
de 1932 relativa a la administración de
los bienes que formaban el patrimonio
de la Corona, el cumplimiento del cual
está pendiente de órdenes de la supe-
rioridad.

Las demás secciones, números II, III,
IV y V del indicado cuadro oficial de
clasificación fueron agregadas a aquel
núcleo fundamental y originario del Ar-
chivo en momentos diversos así como
otras colecciones documentales ingre-
sadas en este centro con posterioridad a
la fecha en que fue redactado dicho
cuadro.

La de nº II, o sea el antiguo archivo
de la Generalidad de Cataluña, que ha-
bía quedado en poder de la Real Au-
diencia cuando Felipe V suprimió la
Generalidad, pasó al Archivo de la Co-
rona de Aragón por Real Orden del Go-
bierno Constitucional de 20 de julio de
1820. Cuando sobrevino la restauración
absolutista obligó esta de momento (en
1825) a devolver dicha documentación
a la Audiencia, pero al cabo de poco
tiempo el celo y la perseverancia del ar-
chivero don Próspero de Bofarull obtu-
vieron el reingreso de los indicados fon-

dos al Archivo de la Corona de Aragón,
lo que se dispuso por Real Cédula de 8
de noviembre de 1827, según consigna
González Hurtebise en la Guía citada,
página 56.

La sección nº III del cuadro de clasifi-
cación antes aludido está formada por
los papeles de la antigua Legación de
España en Génova, que procedentes de
Turín ingresaron en este Archivo por
Real Orden de 29 de mayo de 1836.

La sección IV está constituida por la
documentación histórica de la Junta Su-
perior del Principado de Cataluña du-
rante la guerra de la Independencia, de
cuya recogida fue autorizado el Sr. Bo-
farull por Real Orden de 2 de octubre
de 1838. Complemento de esta serie es
la de los papeles de la ocupación napo-
leónica del Principado reunidos a ella
más recientemente, en 1921.

La sección V comprende los materia-
les históricos que don Próspero de Bofa-
rull, autorizado por Real Orden de 30
de enero 1836, recogió en diversos mo-

nasterios de Cataluña que habían sido
entonces saqueados y fue completada
en 1918 en virtud de Real Orden de 3
de enero de dicho año, con otros fondos
análogos que se conservaban en los ar-
chivos de las Delegaciones de Hacienda
de las cuatro provincias catalanas.

Hay, además, otras colecciones his-
tóricas depositadas también en este Ar-
chivo, como algunos legajos de perga-
minos y cartas del Consejo de Ciento de
Barcelona, que procedentes del con-
vento de monjas de San Juan de Jerusa-
lén, ingresaron en este Archivo en el
año 1837; la colección de libros y pa-
peles del Colegio de Drogueros y Confi-
teros de Barcelona y algunos donativos
de particulares.

También se halla depositada en este
Archivo la documentación que existía
en la casa nº 3 de la calle del Palau, in-
cautada en 1932 por el Estado por ha-
ber sido residencia de la Compañía de
Jesús.

Barcelona, 24 de abril de 1933». 
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Resolució de 13 d'agost de 1999, per la
qual s'exerceix el dret de tempteig a favor
del Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya sobre un conjunt de do-
cuments dels marquesos de Benavent re-
ferits sobretot a la Bisbal d'Empordà (se-
gles XV-XX), sobre el Llibre de les Ordina-
cions dels Porters Reials de l'any 1585 i
sobre el Llibre Major de l'Arxiu de la Casa
de Foixà i Boixadors de Girona (segle
XVIII) (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, núm. 2975 de 15 setembre de
1999). 

Resolució de 7 de desembre de 1999,
per la qual s'exerceix el dret de tempteig
a favor del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya sobre el Cap-
breu de Vilamajor de 1727 a 1743
(Vallès Oriental), format per 79 confes-
sions davant Jaume Surís, notari públic
de Santa Maria de Palau Tordera (Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya,
núm. 3045 de 29 de desembre de 1999).

Resolució de 28 de febrer de 2000,
pel qual es dóna publicitat a l’Acord de
Govern de la Generalitat de 22 de fe-
brer de 2000, de declaració de bé cul-
tural d’interès nacional de l’Acta de la

Cort General de Catalunya de l’any
1359 celebrada a Cervera (Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, núm.
3097 de 13 de març del 2000). 

Resolució de 8 de març de 2000,
per la qual s'exerceix el dret de temp-
teig a favor del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya so-
bre el document original en pergamí
de la dotalia de l'església de Sant Mi-
quel, Santa Maria i Sant Pere depen-
dent del monestir de Sant Llorenç prop
Bagà (Berguedà), del 20 d'octubre de
l'any 984 (Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya, núm. 3103 de 21
de març de 2000).

Resolució de 8 de març de 2000, per
la qual s'exerceix el dret de tempteig a
favor de l'Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès (Vallès Occidental) sobre el do-
cument original en pergamí de l'any
1158 que havia format part de l'antic
arxiu del monestir de Sant Cugat del
Vallès, un trasllat del qual fou publicat
per Rius (número 1020 de la seva edi-
ció del cartoral del monestir) (Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya,
núm. 3104 de 22 de març de 2000). 

CRÒNICA

Alt Camp: Segon curs de restaura-
ció documental: perfeccionament pa-
per, durant els mesos d’abril i maig de
2000 a la seu de l’Arxiu Històric Co-
marcal de Valls. Inscripcions a l’AHC
de Valls, tel. 977 60 66 54. 

Baix Empordà: presentació de l’exposi-

ció L’escola Torres Jonama i el seu
temps. 75 anys d’escola pública, el dia
31 de març de 2000 al teatre Municipal
de Palafrugell.

Baix Llobregat: Segones Jornades d’Estu-
di del Patrimoni del Baix Llobregat. Més
enllà del 2000. Fer viable el patrimoni, el
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19 i 20 d’octubre de 2000 a Molins de
Rei. Organitzades pel Consell Comarcal
del Baix Llobregat, l’Ajuntament de Mo-
lins de Rei i la Direcció General del Patri-
moni Cultural del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya. Termi-
ni de presentació de comunicacions: 30
de juny del 2000. Per a més informació:
Consell Comarcal del Baix Llobregat, tel.
93 685 24 00 i fax 93 685 18 68 i Ajun-
tament de Molins de Rei, tel. 93 680 33
40, ext. 145 i fax 93 680 34 53.

Barcelonès: Premi de recerca Josep Ricart
i Giralt del Museu Marítim de Barcelona,
amb l’objectiu d’estimular les investiga-
cions en el camp de les ciències socials
relacionades amb el patrimoni i la cultura
marítimes en l’àmbit de la costa catalana.
Termini de presentació de treballs: 15 de
setembre de 2000. Per a més informació:
Museu Marítim de Barcelona, tel. 933 429
920; exposició Frederic Ballell: fotoperio-
dista a l’inici del segle XX. Fotografies dels
fons de l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona, del 6 d’abril al 4 de juny del
2000 al Palau de la Virreina de Barcelona.
Organitzada per l’Arxiu Fotogràfic de l’Ar-
xiu Històric de la Ciutat de Barcelona i el
Servei d’Exposicions de l’Institut de Cultu-
ra de Barcelona. 

V Jornada d’Estudi i Debat: Fons privats
en arxius públics, el 30 de maig de
2000 a la seu del Museu Marítim de
Barcelona (Avgda. de les Drassanes,
s/n), el matí ponències, i tallers per la
tarda. Organitzada per l’Associació
d’Arxivers de Catalunya. Inscripcions:
fins al 23 de maig, a la seu de l’AAC
(tel. 93 419 89 55).

Garrotxa: Beca Ciències Socials i Hu-
manes 2000 de recerca comarcal. Con-
vocada per l’Ajuntament d’Olot a través
de l’Arxiu Històric Comarcal d’Olot i
Museu Comarcal de la Garrotxa. Termi-
ni de presentació de treballs: 30 de se-
tembre de 2000; sessió de treball Tipo-
logies documentals, 4: documentació
creditícia i banca pública, el dia 6 de
maig del 2000, a la seu de l’Arxiu
Històric Comarcal d’Olot. Per a més in-
formació: AHC d’Olot, tel. 972 27 91
31.

Gironès: Curs Fons i tècniques per a es-
tudis de genealogia, els dies 31 de
març, 1 i 7 d’abril de 2000. Organitzat
per l’Arxiu Històric de Girona, l’Institut
de Llengua i Cultura Catalanes de la
Universitat de Girona i l’Associació
d’Història Rural de les comarques giro-
nines; jornada La sagrera medieval, el
dia 6 de maig de 2000 a la sala d’actes
de l’Arxiu Històric de Girona. Organit-
zada conjuntament per l’Associació
d’Història Rural de les comarques giro-
nines, l’Institut de Llengua i Cultura Ca-
talanes de la Universitat de Girona i
l’Arxiu Històric de Girona. Per a més in-
formació: Arxiu Històric de Girona, tel.
972 21 80 12 i fax 972 22 75 77.

Pallars Sobirà: Curs de geografia del Pa-
llars, els divendres 10, 17, 24, 31 de març
i 7 d’abril de 2000 a la seu de l’arxiu co-
marcal. Organitzat pel Consell Comarcal
del Pallars Sobirà, l’Ajuntament de Sort i
l’Arxiu Històric Comarcal de Sort amb la
col·laboració del Parc Nacional d’Ai-
güestortes i estany de Sant Maurici; expo-
sició de fotografia antiga La família al Pa-
llars Sobirà (1890-1950), del 12 al 31 de
maig del 2000. Organitzada en el marc

de La primavera Fotogràfica 2000, i com
a primera mostra de la campanya de re-
collida de fotografies antigues del Pallars
Sobirà anteriors al 1960. Per a més infor-
mació: Arxiu Històric Comarcal de Sort,
tel. 973 62 14 09.
Vallès Occidental: acte de donació de
l’Arxiu Iconogràfic de claustres romà-
nics de Jaume Colomer i Monset a l’Ar-
xiu Històric Comarcal de Terrassa, el
mes d’abril de 2000; actes d’homenatge
a l’historiador Salvador Cardús i Floren-
sa en el centenari del seu naixement:
presentació del llibre d’aquest historia-
dor Ordinacions de bon govern de la
batllia de Terrassa (1299-1625) i con-
ferència sobre la batllia de Terrassa, el
mes juny del 2000 a la seu de l’arxiu
comarcal. Per a més informació: AHC
de Terrassa, tel. 93 780 14 33.
VII Jornadas Españolas de Documenta-
ción. La gestión del conocimiento: retos
y soluciones de los profesionales de la
información, del 19 al 21 d’octubre de
2000 al Palacio Euskalduna de Bilbao.
Organitzades per FESABID ‘2000 i pa-
trocinades pel Ministeri d’Educació i
Cultura. Per a més informació: FESABID
2000, tel. i fax 94 415 04 23. 
XIII Jornadas de Archivos Municipales. El
archivero: balance y perpectivas, Valde-
moro (Madrid), 1 i 2 de juny de 2000.
Organitzades pel Grupo de Archiveros
Municipales de Madrid i l’Ajuntament de
Valdemoro. Per a més informació: Archi-
vo Municipal de Valdemoro, Plaza de la
Constitución, 11, 28340 Valdemoro
(Madrid), tel 91 809 98 90, fax 91 895
38 38.
Curso de Paleografia. Las escrituras gó-
ticas castellanas (siglos XIV-XVII), del
27 de març al 8 de maig de 2000 a
Guadalajara. Organitzat per l’Associa-
ción de Amigos del Archivo Histórico
Provincial de Guadalajara amb la
col·laboració del Centre Associat de la
UNED de Guadalajara. Inscripció i in-
formació: Archivo Histórico Provincial
de Guadalajara, tel. 949 21 16 09 i fax:
949 22 60 14. 
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(Novembre-desembre de 1999)

Arxiu Històric Comarcal d’Aran: docu-
mentació del fons del Consell General
d’Aran (1993-1995), 10 metres lineals;
fons de l’Ajuntament de Bossòst (1850-
1980), 18 metres lineals.

Arxiu Històric de Girona: col·lecció de
6.000 discs (LP) de la discoteca Ràdio
Grup-Onda Rambla de Girona (1965-
1980). 

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
protocols notarials del districte de Fi-
gueres (1897-1899), 25 volums; fons
personal M. Delclòs (1929/1969), 0, 4
metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal d’Igualada:
fons Can Vilaseca. Masia Biosca (1691-
1941), 6 metres lineals; fons de l’Hospi-
tal Comarcal d’Igualada (1920-1975),
100 metres lineals.

Arxiu Històric de Manresa: fons de la

NOUS FONS I DOCUMENTS INGRESSATS ALS ARXIUS



metres lineals; fons de la Junta Electo-
ral de Zona de Girona, documentació
de les eleccions municipals i autonò-
miques de 1995, 4 metres lineals; do-
cumentació del Sindicat de Treballa-
dors del Crèdit i les Finances (1936-
1938), 1 carpeta. 

Arxiu Històric Comarcal d’Igualada:
10 fotografies d’Igualada (1999) que
formen part del fons fotogràfic munici-
pal i dues fotografies de la comarca
donades per un particular (1940).

Arxiu Històric de Manresa: 100 foto-
grafies de carrers de Manresa (1999); 1
plànol de l’Església de Sant Pere Màrtir
de Manresa (1940); programes de fes-
tes i impresos diversos de Manresa
(1920-1940), 0,1 metres lineals; un
exemplar d’auca de Talamanca (1999);
un exemplar del cartell del mil·lenari
de la consagració de Sant Benet de Ba-
ges (1972); mecanoscrit del llibre K.L.
Reich de Joaquim Amat Piniella, revi-
sat i ampliat (1999); una postal de la
capella del rapte de Manresa (inicis se-
gle XX); 9 cintes de vídeo amb els ca-
pítols de la sèrie de TV3 Rosa (1996); 1
vídeo de l’exposició Lavart Manresa
‘99 (1999). 

Arxiu Històric Comarcal de Mataró: 25
volums de la notaria de Premià de Mar
(1974); 15 volums de la notaria de Vi-
lassar de Mar (1974); expedients penals
del fons del Jutjat de Primera Instància i
Instrucció núm. 1 d’Arenys de Mar
(1968-1970), 7,60 metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc: fons del Consell Comarcal de la
Conca de Barberà, expedients generals
(1997), 2,6 metres lineals; fons de
l’Ajuntament de Montblanc, 1 CD del
XIII Festival Internacional de Música
de Montblanc (1996); desena trans-
ferència del fons del Casal Montblan-
quí (1994), 1,5 metres lineals; 144
postals del monestir de Poblet i 24
postals i una fotografia del monestir de
Vallbona de les Monges. 

Arxiu Històric Comarcal de Sant Fe-
liu de Llobregat: protocols notarials
del districte de Sant Feliu de Llobregat
(1974), 103 volums; fulls impresos del
Congrés de Cultura Catalana a Sant
Feliu de Llobregat (1976); 18 positius
fotogràfics de Sant Feliu de Llobregat
(1976-1980); 5 postals; 11 imatges di-
gitalitzades de la comarca del Baix
Llobregat (1913-1988).

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
nou lliurament de documentació del
fons de l’Oficina Comarcal del DARP
(1996-1997), 1,5 metres lineals; 62 po-
sitius fotogràfics del fons del Consell
Comarcal del Solsonès (anys 90); 60
positius fotogràfics del fons dels Amics
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Unión Manresana de Seguros (1940-
1950), 5,5 metres lineals; fons fotogràfic
Antoni Quintana Torres (1950-1984),
25.000 negatius; 358 fotografies de
Manresa (1956-1962); 10 fotografies de
carrers de Manresa (1999).

Arxiu Històric Comarcal de Mataró:
expedients de cognició del fons del Jut-
jat de Primera Instància i Instrucció
núm. 3 d’Arenys de Mar (1946-1983),
8,30 metres lineals; fons de la Cambra
Agrària de Cabrils (1931-1985), 1,90
metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc: documentació de la Oficina Co-
marcal del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca (1986-1995), 2,85
metres lineals; quarta transferència del
fons de l’Ajuntament de Blancafort
(1993), 1 metres lineals; tercera trans-
ferència del fons de l’Ajuntament de
Senan (1993), 0,55 metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu
de Llobregat: documentació personal
de l’escriptora santfeliuenca Joana
Raspall Juanola (s. XX), 1 metres line-
als; documentació personal de Pere
Baleta Maylinchs (s. XX), 0,25 metres
lineals; impresos menors de l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Llobregat, 2 car-
petes; 350 cartells de Sant Feliu de
Llobregat (1999); 184 imatges digita-
litzades de la comarca del Baix Llo-
bregat (1908-1989)

Arxiu Històric Comarcal de Santa Co-
loma de Farners: fons de la Cambra
Agrària de Vidreres (1952-1994), 3,5
metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
53 positius i 42 negatius fotogràfics
del fons del Consell Comarcal del Sol-
sonès (anys 90); nou lliurament de do-
cumentació del fons de l’Ajuntament
del Pinell (1988-1999), 1 metres line-
als; documentació i impresos de la
Festa del Llibre i el Dia Universal de
l’Estalvi de la Caixa de Pensions
(1948-1954), 0,1 m.l i una lletra ma-
nuscrita de Salvador Baldé (1980); 9
postals dels anys setanta. 

Arxiu Històric Comarcal de Sort: do-
cumentació del Consell Comarcal del
Pallars Sobirà (1990-1999), 0,65 me-
tres lineals; fons municipal d’Esterri de
Cardós (1898-1992), 8,60 metres line-
als; documentació de l’Observatori
Meteorològic de Sort (1999), 0,60 me-
tres lineals; fons de l’associació de fa-
bricants de sal de Gerri (s. XIX-XX), 9
metres lineals; documentació de la
Casa Martelló de Peramea (1632-
1968), 0,30 metres lineals.

Arxiu Històric de Tarragona: col·lecció
Guillem Martínez Molinas (s. XIX-XX), 1
metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega:
fons del jutjat municipal de Maldà
(1864-1973), 3 metres lineals. 

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
fons de l’escriptora Anna Murià i Ro-
maní (1904-1999), 15 metres lineals.

Arxiu Històric Comarcal de Valls:
fons de l’Oficina Comarcal del Depar-
tament d’Agricultura Ramaderia i Pes-
ca de Valls (1992-1995), 4 metres li-
neals; fons de la família Robusté de
Valls (1836/1944), 1 metres lineals; 44
llibres d’actes del fons de l’Ajunta-
ment de la Riba (1884-1984).

Arxiu Històric Comarcal de Vilanova i
la Geltrú: fons de l’Agrupació de Balls
Populars (1970-1999), 4 metres lineals;
fons de la Federació d’Associacions pel
Carnaval (1976-1999), 5 metres lineals;
fons de la Societat Coral «La Unió Vila-
novesa» (1861-1975), 20 metres lineals;
fons dels germans Puig i Aguilar de Vi-
lanova i la Geltrú (1693/1932), 1 metres
lineals.

Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobre-
gat: Espèculo dels actes en pergamí y
en paper fahens per la hizienda de la
casa de Picalqués, los que van nom-
brats de sos respectius números, fet per
Dn. Bernardino Lluís de Ardena, comte
de Darnius y de las Illas, a 22 mars
1759 y escrit per Joseph Calvet, son se-
cretari (llibre de 268 folis, 62 dels quals
són escrits), Llibre mestre de tots los
sensos que en 1774 deu percivir lo Sor.
Comte de Darnius en las parròquias de
Esplugas y del Hospitalet format per lo
mateix Sor. Comte en 1774 (llibre de
168 folis, 79 dels quals són escrits, amb
alguns documents solts annexos).

Arxiu Municipal de Palafrugell: 26 par-
titures manuscrites del músic palafruge-
llenc Amadeu Roig; 75 fotografies
(1920/1960).

(Gener-febrer del 2000)

Arxiu Històric Comarcal d’Aran: do-
cumentació del fons del Consell Gene-
ral d’Aran (1995-19996), 8 metres line-
als; fons fotogràfic personal Josep M.
Solé i Monlau (1960-1990), 15.000
positius fotogràfics, 6.800 diapositives
i 15.000 negatius fotogràfics

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
inventari de la Cambra Agrària de Sant
Pere Pescador (1944-1994), 1,7 metres
lineals.

Arxiu Històric de Girona: sèries d’au-
toritzacions d’alta tensió, electrificació
rural i pràctica i models d’utilitat del
fons d’Indústria (1965-1984), 8 metres
lineals.; protocols notarials del distric-
te de Girona (1899), 1 metres lineals;
llibres registre oficials del fons de
l’Hospici de Girona (1864-1982), 1



fumeria Marfil (1948-1958) i Casa
Sans (1982-1988) de Terrassa. 

Arxiu Històric de les Valls d’Àneu: in-
ventarti del fons de l’antic Ajuntament
d’Isil (1698-1970).

(Gener-febrer del 2000)

Arxiu Històric Comarcal d’Aran: in-
ventaris dels fons patrimonials Casa
Barbèr de Garòs (1581-1899), Casa
Helipa d’Arró (1650-1879) i Casa Bo-
rrièr d’Arró (1682-1970). 

Arxiu Històric de Girona: catàleg de la
sèrie d’expedients d’activitats classifica-
des del fons de Governació (1979-
1983); primera part del catàleg de la de
la sèrie d’expedients de personal del
fons de la Diputació de Girona (1836-
1891); catàleg de les sèries d’expedients
d’incautacions del fons d’Hisenda
(1939-1956); catàleg dels expedients
d’obres i projectes de ports de la costa
de Girona del fons de Transports i Co-
municacions de l’Administració de l’Es-
tat (1881-1980).

Arxiu Històric Comarcal d’Igualada:
catàleg de les llicències d’obres del
fons de l’Ajuntament d’Igualada (1892-
1927); catàlegs de 250 fotografies
aplegades per Antoni Pons (1999), de
265 positius fotogràfics aplegats per
Bernades (1927-1960) i de 500 foto-
grafies aplegades per Ignasi Vich
(1997-1998). 

Arxiu Històric de Lleida: inventari dels
llibres del fons d’Hisenda (1917-1989).

Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc: inventari del fons de l’Oficina
Comarcal del DARP (1986-1995) i de
la documentació administrativa dels
fons dels ajuntaments de Rocafort de
Queralt (1925/1998) i Passanant (1980-
1999). 

Arxiu Històric Comarcal de Santa Co-
loma de Farners: inventari del fons de
la Cambra Agrària de Vidreres (1952-
1994); guia-inventari dels fons i do-
cuments de l’arxiu complementari 
de l’Arxiu Històric Comarcal (1262/-
1996). 

Arxiu Històric Comarcal de Sort: in-
ventari del fons de la casa Martelló de
Peramea (1632-1968), 0,30 metres line-
als i de 120 fotografies de la comarca
(1890-1995).

Arxiu Històric de Tarragona: inventari
dels protocols notarials del districte de
Tarragona (1413-1898); segon inventa-
ri del fons de la família Moragas (1413-
1951). 

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
inventaris del fons de la Col·legiata del
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de la Sardana i de la Fira de Sant Isidre
de Solsona (anys 60-70); nova trans-
ferència de documentació de la notaria
de Solsona (1974), 1 metres lineals;
mecanoscrit literari de Ramon Gualdo
de l’any 2000 i una carta sobre els cur-
sos de cristianisme a Solsona (1961); 1
vídeo (1997). 
Arxiu Històric Comarcal de Sort: docu-
mentació del fons de l’Ajuntament de
Baix Pallars (1989-1992), 1 metres line-
als; 12 fotografies de la comarca (1890-
1995).
Arxiu Històric de Tarragona: protocols
del districte notarial de Tarragona
(1899), 1,5 metres lineals. 
Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
fons de l’Ajuntament de Terrassa, do-
cumentació de l’Hospital de Sant Llàt-
zer (1848-1979), de l’Escola Munici-
pal de Música (1940-1985) i Atles del
cadastre topogràfic (1940), 7 metres li-
neals; protocols del districte notarial
de Terrassa (1974), 130 volums; set 
llibres de salaris de l’empresa Hilatu-

ras Armengol Aurell de Terrassa
(1942-1952); fons Perfumeria Marfil
de Terrassa (1948-1958), 0,6 metres li-
neals; fons de l’escriptor Ferran Can-
yameres (1912-1998), 1,6 metres li-
neals.

Arxiu Històric Comarcal de Vilanova i
la Geltrú: fons de l’Ajuntament de Vi-
lanova i la Geltrú, sèries d’alcaldia, hi-
senda i població (1980-1998) 40 me-
tres lineals; 5 llibres enquadernats en
pergamí del Consell Municipal de Vi-
lanova i la Geltrú procedents de la
parròquia de Sant Antoni Abat i cedits
a l’arxiu per a la seva digitalització
(1503-1559); 14 protocols notarials
del districte de Vilanova i la Geltrú del
notari Lluís Genís Bayés (1974); 13
pergamins de la família Mansilla-Na-
varro (s. XVI-XVII).

Arxiu Municipal de Palafrugell: 52 foto-
grafies (1910/1970); certificat d’inscrip-
ció en el Port de Palamós de Pere Niell
(1912); programes d’activitats festives i
culturals (1971-1987), 18 unitats. 

(Novembre-desembre de 1999)

Arxiu Històric de Girona: catàleg dels
documents solts del fons del Corregi-
ment de Girona (1697-1835); inventari
del fons del Jutjat de Menors de Girona
(1935-1994); catàleg de la sèrie d’expe-
dients de reclusos del Centre Peniten-
ciari de Girona (1955-1961); catàleg
del fons de l’Hospici de Girona (1228-
1957). 

Arxiu Històric Comarcal d’Igualada:
inventari del fons de la Cort del Batlle
(1340-1599); inventari del fons del Sin-
dicat de la CNT (1960-1980); inventari
dels fons personal de Mn. Ignasi M. Co-
lomer (1890-1950); inventari del fons
Mercader (1850-1960).

Arxiu Històric de Manresa: catàleg del
fons fotogràfic Lluís G. Cornet i Vivar
(1899-1904).

Arxiu Històric Comarcal de Mataró: in-
ventaris dels fons de les cambres agrà-
ries de Cabrera de Mar (1939-1994), Ca-
brils (1931-1985), Òrrius (1941-1995),
Palafolls (1936-1986), Teià (1919-1993)
i Vilassar de Dalt (1952-1994). 

Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc: inventaris de la quarta trans-
ferència del fons de l’Ajuntament de
Blancafort (1993) i de la tercera trans-
ferència del fons de l’Ajuntament de
Senan (1993).

Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu
de Llobregat: inventari del fons del Jut-
jat de Primera Instància i Instrucció
núm. 4 de Sant Boi de Llobregat (1905-
1982).

Arxiu Històric Comarcal de Santa Co-
loma de Farners: índex alfabètic topo-
nomàstic dels protocols de la notaria
de Santa Coloma de Farners (1803-
1820). 

Arxiu Històric Comarcal de Sort: in-
ventaris dels fons de l’Observatori Me-
teorològic (1999) i de la Central Elèctri-
ca de Sort (1931-1980). 

Arxiu Històric de Tarragona: inventari
del fons de la Cambra de Comerç, In-
dústria i Navegació de Tarragona
(1887-1975). 

Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega:
inventari del fons del Jutjat Municipal
de Maldà (1864-1973); inventari de 502
plaques de vidre del fons fotogràfic per-
sonal Martí i Florensa (1920-1945).

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
inventaris dels fons de les empreses
industrials Fontanals i Cia (1886-
1933), Sala y Badrinas S.A. (1894-
1939) i de la documentació escadus-
sera d’altres empreses de Terrassa
(1942-1970); inventaris dels fons de
les empreses Pascual Tejedor (1925-
19870), Cansaladeria M. Fabra (1930-
1947), Cafès Ègara (1934-1995), Per-
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Núm. 6 (Palafrugell, desembre 1999). 8
pàg.

CARMONA DE LOS SANTOS, María. Biblio-
grafía de sigilografía española. Madrid:
Ministerio de Educación y Cultura. Se-
cretaría de Estado de Cultura. Secretaría
General Técnica. Centro de Publicacio-
nes, 1999. 122 pàg.

CASTELLS i CALZADA, Narcís; COLOMER i
ARCAS, M. Assumpció. Els pergamins de
l’arxiu del marquès de Camps. Girona:
Ajuntament de Salt, Ajuntament de Gi-
rona, Ajuntament de Bescanó, 1999.
261 pàg. 

CERMENO MARTORELL, L.; LORENTE LOPEZ,
A. «La vida dels documents». A: Funció
pública. Núm.20 (Barcelona, desembre
1999), pàg. 25-28.

«Col·lecció de cartells del fons Isidre
Molas». A: Fundació Rafael Campalans.
Arxiu Històric de la Fundació, Barcelo-
na, desembre 1999, pàg. [1-2].

COOLEY, Martha. L’arxiver. Barcelona:
Columna, 2000 (Col·lecció Clàssica).
295 pàg.

De la realitat a la subjectivitat. Els fons
fotogràfics de les cases Rossell i
Areny-Plandolit (1840-1940). Andorra
la Vella: Govern d’Andorra, 1999. 67
pàg.

Diversos autors. «Pergamins de can Ju-
liana». A: Plaça Vella. Publicació de
l’Arxiu d’Història de Castellar. Núm. 45
(Castellar del Vallès, desembre 1999).
83 pàg.

«Els arxius: dossier». A: Revista de Giro-
na. Vol. 197 (Girona, novembre-desem-
bre, 1999), pàg. 54-91.

El documento pintado: cinco siglos de
arte en manuscritos. Madrid: Ministe-
rio de Educación y Cultura, Museo
Nacional del Prado, AFEDA, 2000.
340 pàg. 

Fonts per a la història de Torrelles de
Llobregat. Sant Feliu de Llobregat: Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat, Arxiu
Històric Comarcal de Sant Feliu de Llo-
bregat i Ajuntament de Torrelles, 2000
[fullet].

FORT i OLIVELLA, Joan. «Els pergamins
del fons municipal de l’Arxiu Municipal
de Blanes». A: Blanda. Arxiu Municipal
de Blanes. Núm. 2 (1999), pàg. 127-
128. 

GÜELL, Manel. «Aproximació quantitati-
va als fons d’imatge i so dipositats en
centres públics de les comarques de Ta-
rragona». A: Historia et documenta: re-
vista de divulgació històrica i dels fons
documentals de l’Arxiu Històric Comar-
cal. Valls (Alt Camp). Núm. 5 (Valls, de-
sembre 1999), pàg. 59-85.

KELLY, C.M. «La burocracia romana tar-
día a través de sus archivos». A: Bow-
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Sant Esperit i Sant Pere de Terrassa
(1497-1830) i del fons personal de l’es-
criptora terrassenca Anna Murià i Ro-
maní (1904-1999).

Arxiu Històric de les Valls d’Àneu: in-
ventari de la darrera transferència del
fons de l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu
(1961-1995).
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Prop de 2000 persones han visitat l’ex-
posició Argelers no oblida la retirada i
els camps de refugiats de 1939, organit-
zada per l’Arxiu Nacional de Catalunya
i l’Ajuntament d’Argelers, que ha estat
exposada del 19 de gener al 9 febrer a
la seu de l’Arxiu Nacional. La singulari-
tat d’un fet històric poc conegut per la
majoria va despertar l’interès dels mit-
jans de comunicació, que hi van dedi-
car una atenció especial. 

L’ocupació de Catalunya per les tro-
pes de Franco, els primers mesos de
1939, va provocar una allau humana
cap a la frontera amb França, on en
pocs dies hi van creuar més de quatre-
centes mil persones; restes de l’exèrcit
republicà en retirada, dones, nens, i
nombrós personal civil que havia tin-
gut responsabilitats polítiques i sindi-
cals durant la República i la guerra,
fugien de les possibles represàlies dels
franquistes.

L’ajuntament de la rossellonesa po-
blació d’Argelers amb la col·laboració
d’antics refugiats que resideixen a l’Es-
tat francès i que van viure la diàspora
de la retirada i l’exili republicà, i en
un acte lloable de valentia històrica (la
mostra reprodueix les actes dels
acords no gaire acollidors del consis-
tori de l’època quan es va produir
l’arribada dels refugiats) va muntar
aquesta exposició amb motiu del sei-
xantè aniversari de l’acabament de la
guerra civil espanyola i de l’exili repu-
blicà. La mostra ha comptat amb el su-
port de l’Associació Catalana d’Estudis
Republicans, i de la Associación para
la Creación del Archivo de la Guerra
Civil, las Brigadas Internacionales, los
Niños de la Guerra, la Resistència y el
Exilio español (AGE).

De caràcter bàsicament didàctic i
visual, Argelers no oblida la retirada i

els camps de refugiats de 1939, pre-
senta, primer, un breu repàs de la rea-
litat de la guerra civil espanyola, po-
sant un èmfasi especial en el caràcter
feixista del franquisme així com amb
les seves vinculacions amb l’Aleman-
ya nazi i la Itàlia de Mussolini. L’expo-
sició presenta, a continuació, una àm-
plia sèrie de testimonis gràfics sobre el
camí de l’exili que l’encoberta bel·li-
gerància del govern francès envers
Franco va fer encara més difícil: l’arri-
bada a territori francès, el confinament
del refugiats, la construcció dels
camps i la vida quotidiana a Argelers i
d’altres camps del sud de França com
ara Barcarès, Vernet d’Arieja, Cotlliu-
re, Bram, Setfonts, etc. Només als
camps de refugiats situats a les platges
d’Argelers i Sant Cebrià hi van anar a
parar els primers dies, prop de
140.000 persones. Aquest episodis es
complementen, a més, amb una mos-
tra de les creacions literàries i artísti-
ques fetes pels refugiats als camps. El
context del panorama internacional de
l’època és una constant de referència
en tota l’exposició.

Carles FIGUEROLA

Ingressos (novembre-desembre de
1999) 

Àrea dels fons Històrics: Fons d’asso-
ciacions i fundacions: Federació de
Cors de Clavé (1869-1870), 0,1 ml. 
Fons comercials i d’empreses: Editorial
Estela (1958-1960), 4 metres lineals; La
Maquinista Terrestre y Marítima, S.A.
(1896), 0,1 metres lineals. 
Fons patrimonials. Llinatge Cruïlles de
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Peratallada, marquesos de Castell de
Torrent (s. XIII–XX), 2,5 metres lineals
de documentació en paper, 1175 per-
gamins, 37 diplomes, 20 plànols i 28
fotografies b/n. 
Fons personals. Ramon Xuriguera i Pa-
rramona (1936-1966), 7 metres line-
als; Jordi Casacuberta i Pérez (1937-
1990), 4 metres lineals; Santiago de
Cruïlles de Peratallada i Bosch
(1954–1961), 3,2 ml de documentació
textual, 4 arxivadors, 1 àlbum de foto-
grafies i 5 pel·lícules. 
Col·leccions. Col·lecció de documents
del XXXV Congrés Eucarístic Interna-
cional aplegada per David Vargas
Pino, 0,1 metres lineals.

Àrea dels fons d’imatges, gràfics i au-
diovisuals: Fons d’associacions i enti-
tats: Mútua Escolar Blanquerna, posi-
tius en blanc i negre de professors i
instal·lacions; Unió Excursionista de
Catalunya, 2 cartells. 
Fons d’empreses: Colònia Güell, foto-
grafies i plànols de l’empresa i projecte
urbanístic; Maquinista Terrestre y Ma-
rítima, llibre de plànols de torpeders.
Fons patrimonials i personals: Víctor
Alba, vídeos i cíntes de programes on
intervé Víctor Alba; Josep Pous i Pagès,
diplomes; Juan Carrasco Arranz (AGE),
fotografies sobre guerra i exili; llinatge
Despujol, material gràfic i fotogràfic
del fons Pompeu Fabra, fotografies de
l’exili, esquela i postal.

Ingressos (gener-febrer del 2000)

Àrea dels fons Històrics: Fons d’asso-
ciacions i fundacions: Col·legi de Far-
macèutics de la Província de Barcelo-
na (1906-1988), 20 metres lineals.
Fons comercials i d’empreses: Cottet
Òptics (1783-1992), 1,2 metres lineals
de documentació textual, 183 dibui-
xos, 12 cintes de vídeo, 63 cintes i 2
àlbums fotogràfics b/n; Compañía Ge-
neral de Tabacos de Filipinas (anys 50-
90), 1 metres lineals. 
Fons personals: Josep Franch i Clapers
(anys 40), 3 mosaics, olis i dibuixos;
Víctor Alba (1916-1993), 0,1 metres li-
neals ; Josep Labrador (1995), 0,1 me-
tres lineals.
Col·leccions: col·lecció documental de
la família Valls-Taberner (s. XVI), 0,1
metres lineals.

Àrea dels fons d’imatges, gràfics i au-
diovisuals: Fons personals: Casimir
Aumacelles, 13 pel·lícules; Plaça de
Sant Jaume, la història hi passa 1931-
36 i d’esports (curses de ciclisme i au-
tomobilisme i boxa); col·lecció fo-
togràfica de l’ANC-/Francisco Plana

Bosch, 36 plaques de vidre estere-
oscòpiques sobre vida privada i cos-
tums, vaixells i altres (1910-1918).

Instruments de descripció (novembre-
desembre de 1999)

Àrea dels fons Històrics: Fons d’asso-
ciacions i fundacions: Nois i Noies Es-
coltes (NINE), documentació referent
a les activitats internes i externes del
NINE, correspondència, relacions amb
altres associacions juvenils escoltes,
assistència a congressos i conferèn-
cies, publicacions periòdiques i foto-
grafies (1920-1997), 15 metres lineals
i 1.968 fotografies.
Fons comercials i d’empreses: Grup
Plandiura, Carreras i Buxeras, docu-
mentació constitutiva i dels òrgans de
govern, administrativa i comptable i
documentació d’activitats comercials
en el sector de l’alimentació de les
empreses Plandiura i Carreras, S.A., la
Azucarera Motrileña, Buxeres, S.A. i
altres empreses participades (1900-
1993), 25 metres lineals.
Fons personals: inventari definitiu del
fons Pau Casals, documentació d’acti-
vitats personals i familiars, corres-
pondència personal i professional, ac-
tivitat musical (especialment partitu-
res) i obra dedicada a Pau Casals. El
fons es complementa amb l’arxiu
d’imatges i sonor (1876-1973), 30 me-
tres lineals, 3.900 fotografies i 100 do-
cuments sonors. 

Instruments de descripció

(gener- febrer del 2000)

Àrea dels fons Històrics: Fons d’asso-
ciacions i fundacions: inventari parcial
del fons del Partit Socialista Unificat de
Catalunya (PSUC), documentació co-
rresponent a l’època clandestina: do-
cuments constitutius, gestió de govern,
organització de base i context social i
polític del partit (1936-1977), 32 m.l 
Fons personals: inventari parcial del
fons Ramon Trias Fargas, documenta-
ció referent a l’activitat política i
acadèmica de Ramon Trias Fargas
(1934-1989), 8,6 metres lineals; inven-
tari sumari del fons Josep Maria de Por-
cioles i Colomer, documentació perso-
nal i familiar, d’activitats jurídiques i
polítiques i d’activitats culturals i asso-
ciatives (1904-1993), 137 metres li-
neals.

Crònica d’activitats 

• Cicles de Conferències: El naixe-
ment d’Europa. 1200 anys de la co-

ronació de Carlemany. El 13 de ge-
ner de 2000 L’entorn cultural dels
primers carolingis, per Manuel
Mundó; el 20 de gener La Marca
Hispànica, terra de frontera entre el
món cristià i el musulmà, per Ma-
nuel Riu; el 27 de gener L’art en el
món carolingi, per Montserrat
Pagès; el 3 de febrer Les exposi-
cions Carlemany i la construcció
d’Europa, per Eduard Carbonell.
Organitzat per l’ANC amb la col·la-
boració de l’Associació d’Amics de
la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat i
el Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya. 
Els valors ètics i culturals en el can-
vi de mil·leni. El 2 de març La refle-
xió bioètica: una necessitat, per
Marc A. Broggi; el 9 de març Cons-
ciència i caràcters dels humans, per
Pere Nolasc Acarín; el 16 de març
Bioètica: present i futur, per Fran-
cesc Abel; el dijous 23 de març
Canvi de valors i societat contem-
porània per Margarida Mauri; el 30
de març Orient i Occident, mútues
interpel·lacions, per Xavier Mello-
ni. Organitzat per l’ANC amb la
col·laboració de l’Associació
d’Amics de la UNESCO Valldoreix-
Sant Cugat i el Museu Nacional
d’Art de Catalunya

• Cursos: Cursos de Genealogia,
Heràldica, Nobiliària, Paleografia i
Diplomàtica, a càrrec de Valerià C.
Labara, Armand de Fluvià, Gerad
Marí i Juan José Cortés. Organitzats
per la Societat Catalana de Genealo-
gia, Heràldica, Sigil·lografia i
Vexil·lologia a la seu de l’ANC des
del febrer al maig. 

• Exposicions: Argelers no oblida la
retirada i els camps de refugiats de
1939, a la seu de l’Arxiu Nacional,
del 19 de gener al 9 de febrer de
2000. Organitzada amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament d’Argelers,
l’AGE i l’Associació Catalana d’Es-
tudis Republicans. Col·lecció de
cartells sobre la prevenció d’acci-
dents laborals: 1925-1937, a la seu
dels Serveis Territorials de Lleida
del Departament de Treball, del 10
al 24 de març de 2000.
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