ARXIUS I A R X I V Í S T I C A
A LES COMARQUES GIRONINES
PER

RAMON ALBERCH i FUGUERAS

És raonable de pensar que els primers arxius -entesos com un conjunt
de documents- neixen espontàniament paral·lelament a la gènesi i evolució de
les institucions públiques -laiques i eclesiàstiques- de les nostres comarques.
Per tant, la creació de documents és una necessitat consubstancial i indestriable de l'activitat pública i privada -constatable d'ençà de les primeres civilitzacions-, i la seva preservació obeeix a la voluntat que els documents esdevinguin la garantia d'uns drets (generalment de propietat) i un instrument de
prova i d'ostentació de l'autoritat'.
En aquest sentit, les institucions públiques apleguen ben aviat els seus
documents originals en uns espais físics concrets -els arxius-, adopten un
seguit de disposicions per garantir-ne la conservació mitjançant la transcripció-duplicació i hi restringeixen l'accés perquè hom els atorga una funció
marcadament administrativa i jurídica amb l'objectiu de garantir-ne la legalitat
i constituir-se en dipositaris exclusius dels documents conceptuats com a
autèntics.
A casa nostra, la consolidació dels municipis i de les institucions eclesiàstiques es produeix durant l'alta edat mitjana, i és a partir del segle XII que
els sobirans, els senyors i els primers òrgans de direcció col·legiada -les
' L'evolució històrica dels arxius queda ben reflectida en els següents treballs: BAUTIER,
Robert-Henri: "La phase cruciale de l'histoire des archives: la constitution des dépòts d'archives et la
naissance de l'archivistique (XVIème debut du XIXème siècle)", Archivum, XVIIl (1968), p. 139-149;
FAVIER, Jean: Les Archives, Pans. Què sais-je?, 4a edició, 1985, 127 p.: CASADEMONT i DONAY,
Miquel; "Unde veniunt ac quo vadunt archiva", Lligall. Revista catalana d'arxivística, 4 (1991), p. 5792, i AGUINAGALDE, Borja de: "Elementos para una historia de los archives y la archivística desde
una perspectiva interdisciplinar", Irargi, I (1988), p. 63-109.
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universitats, bàsicament- procedeixen a organitzar els seus arxius en un lloc
especial per tal de preservar els títols fonamentals dels seus drets i dominis.
Els comtes de Barcelona i els de Tolosa de Llenguadoc són els primers a organitzar els seus arxius. També s'inicia la pràctica per part de les institucions
eclesiàstiques i, més tard, per les laiques de compilar els seus títols més
importants en els cartularis, i l'aplec sistemàtic dels acords en registres o
manuals^.

1. LES PRIMERES NOTICIES
L'Arxiu de la Ciutat de Girona és, sens dubte, un dels primers antecedents que podem documentar amb una certa precisió. Quan el juny de l'any
1182 el rei Alfons II lliura un privilegi a la ciutat de Cervera per tal que s'organitzi corporativament, remarca que ho faci de la mateixa manera que Girona, a
la qual havia conferit el mateix privilegi poc abans, en una data que no podem
precisar. Suposem que existia un incipient arxiu, per bé que no és fins al gener
del 1284 que el rei Pere II fixa definitivament les bases per a la constitució
formal del municipi i determina que per al regiment de la ciutat siguin elegits
cada any sis jurats entre les tres mans o estaments^.
La documentació conservada d'aquest període inicial és molt escassa, i
hom ho ha atribuït tradicionalment a la destrucció i saqueig de la ciutat per
part de Felip l'Ardit l'any 1285. Una referència més tardana, concretament de
l'any 1702, amb motiu del fet que la Diputació del General sol·licitava notícies
dels anys 711 a 1100 per a la realització de la Historia General de Catalana,
de Pau Ignasi de Dalmases confirma aquesta suposició perquè els Jurats
contesten que no és possible atendre-la a causa que durant la invasió dels francesos el setembre del 1285 "foren cremades totas las scripturas de esta
Ciutat"''.
Si bé al llarg del segle XIV es va estructurant l'arxiu d'acord amb el
desenvolupament del municipi -el 1333 s'inicia la sèrie de correspondència i
el 1345, la d'acords del Consell-, no és fins a l'any 1445 que es dicten unes

^ ROURA, Gabriel: "Per una revisió de la història de l'Empordà: els fons d'arxiu", Jornades
d'història de l'Empordà. Homenatge a J. Pella i Forgas, Girona, Patronat Eiximenis, 1987, p. 316.
3 BATLLE i PRATS, Lluís: "Alfonso II en los cartularios del Archivo Municipal de Gerona",
VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, II (1962), p, 161-169.
1 AHCG, M d'A 1702, fol. 534-537.
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ordinacions, un capítol de les quals conté un conjunt de disposicions que
donen carta de naturalesa a l'arxiu en tant que realitat física indiscutible^. Però
no és només el municipi de Girona que pren consciència de tenir cura de la
seva documentació. A Puigcerdà es troba la primera referència a l'arxiu municipal l'any 1566^, a Olot, el 15957; a Palafrugell, el 1707^ i en dates més
tardanes, Castelló d'Empúries, Sant Feliu de Guíxols i Salt.
A banda dels municipis, els grans senyors laics i eclesiàstics prenen
també disposicions relatives als seus arxius. La primera referència de l'arxiu
comtal d'Empúries és de l'any 1029, en què el comte Ponç mana recollir i
ordenar els seus documents en el castell de Quermançó. Més tard, l'arxiu és
traslladat a Castelló, de manera que el 1368 era situat al mateix edifici de la
Cort del Comtat i dirigit per un notari. A la primeria del segle XVII, concretament l'any 1622, aquest arxiu passà a Arbeca'. La traginada es féu amb nou
matxos de bast i quatre traginers, i el viatge d'anada i tomada durà tretze dies,
inclòs un dia de repòs'o. L'entroncament de la casa d'Empúries amb d'altres
nissagues nobiliàries va propiciar una itinerància de l'arxiu, que finalment
s'instal·là a Sevilla, a la denominada Casa de Pilatos, on actualment és consultable'i.
Pel que fa a la Catedral de Girona, l'any 882 el bisbe Teotari reorganitzà la canònica gironina, de manera que els canonges començaren a viure en
comunitat i regint-se per la regla d'Aquisgrà. D'aquest moment data la
formació de l'Arxiu Catedralici'^, format inicialment per documents acredita5 AHCG, M d'A 1445, fol. 77.
* BOSOM, Sebastià: "Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà", Guia dels arxius històrics de
Catalunya, 5 0992), p. 131.
'' MAYANS, Antoni: "Arxiu Històric Coinarcal d'Olot", Guia dels arxius històrics de
Catalunya,! (\9&l),p. 158.
* SAGUER, Enric; SAURÍ, M. Concepció: "Arxiu històric de Palafrugell", Guia dels arxius
històrics de Catalunya, 3 (1989), p. 292.
' COMPTE, Albert; "Un inventari de l'arxiu de Castelló d'Empúries de mitjan del segle
XVIII", AIEE, 20 (1987), P. 175-228.
'" PUJOL i CANELLES, Miquel;"Un inventari de la notaria d'en BonfiU fins al primer terç del
segle XVII a Castelló d'Empúries", AIEE, 21 (1988), p. 105, nota 2.
'' La itinerància dels arxius senyorials i reials, i la pràctica dels arxius "ambulants" en casos de
guerra són la causa determinant de la pèrdua de fons documentals excepcionals. Jean FAVIER, op. cit.
p. 11, esmenta el cas del desastre de Fréteval (1194), on Felip August va perdre "les tresor des chartes"
que transportava en plena campanya militar.
'2 MARQUÈS, Jaume; "El arctiivo catedralicio de G&rora", Revista de Gerona, Al (1968), p. 81.
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tius de les seves possessions, aplegats en cartularis, i de textos religiosos
il·lustrats amb miniatures i dotats de luxoses enquadernacions.
De l'alta edat mitjana data el costum de compilar els documents en
pergamí més rellevants en els cartularis. La transcripció sistemàtica en aquests
llibres de cartes reials, privilegis, drets de propietat, etc. permetia la consulta
ràpida i còmoda dels documents cabdals de la institució, sense haver de recórrer en primera instància als originals, que així quedaven perfectament preservats.
Als arxius gironins es conserven un bon nombre de cartularis. Així,
l'Arxiu Catedralici conserva el Llibre Verd, copiat a la baixa edat mitjana per
tal de justificar l'organització i propietats del Capítol, i l'Arxiu Diocesà, el
cartoral de Carlemany, editat el 1905 i el 1993, i el cartulari De Rubricis
Coloratis, ambdós del segle XIV'^. Finalment, l'Arxiu Històric de la Ciutat de
Girona disposa dels denominats Llibre Verd, Llibre Vermell i Llibre Groc, en
referència al color de les cobertes de l'enquadernació. El més antic és el Llibre
Verd, del segle XIV, que conté privilegis i concessions de caire polític (s. XIIXVI), mentre que el Llibre Vermell és un complement de l'anterior i recull
documents de caire econòmic (s. XII al XVII). En darrer terme, el Llibre Groc
aplega documents dels segles XVI i XVII"'.
Però no és només a la ciutat de Girona on podem trobar aquests llibres
de privilegis. A Olot es conserva el Llibre de privilegis de la vila, copiat a la
darreria del segle XVI i que abraça el període 1314-1702, i a la Bisbal, un
llibret de transcripció de privilegis del s. XV. Contràriament, Puigcerdà i
Palafrugell han sofert l'espoli dels seus cartorals al primer terç d'aquest segle.
Puigcerdà disposava de dos llibres de privilegis, el Llibre Verd (s.XIII-XIV) i
el Dietari de la fidelíssima vila de Puigcerdà, copiat el 1584 però amb documents anteriors a aquesta data. Desapareguts el 1919, apareixen anys més tard
a l'Institut d'Estudis Catalans com a llegat de J. Miret i Sans. Pel que fa a
Palafrugell, el llibre de privilegis fou sostret en una data desconeguda, i no
se'n tomà a tenir notícia fins a l'any 1926, quan la Biblioteca de Catalunya el
va comprar à un llibreter barceloní. Finalment, esmentem el cartoral de Santa

'•' MARQUES, Josep Maria: El Cartulari "de rubricis coloratis" de Pere de Rocaherlí, bisbe
de Girona. 1318-1324. UAB, tesi de llicenciatura, 1981, 2 vols.
'" A l'apèndix bibliogràfic, concretament en l'apartat 2, donem una relació exhaustiva de totes
les publicacions del Dr. Lluís Batlle dedicades a l'estudi dels cartularis del municipi gironí. Tanmateix,
val a dir que l'any 1879 es procedí a una nova enquadernació i restauració d'aquests tres llibres, que és la
que podem contemplar actualment. Cfr. Revista de Gerona, III (1879), p. 292.
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Maria de Roses (s. X-XIII), el Llibre ferrat de privilegis i ordinacions de la
vila de Llívia, el Llibre de la universitat de Blanes, dels segles XIII-XV^, i el
Llibre Vermell de Sant Feliu de Guíxols.
La pràctica de la creació de cartularis anà acompanyada del costum
d'aplegar les sèries més importants en registres. Paral·lelament a la vertebració
de l'organització municipal, es produeix la burocratització i la delegació de
poder, i la creació de càrrecs municipals que generaran les primeres tipologies
documentals. El notari o escrivà municipal gestionarà tot el desenvolupament
competencial i donarà lloc a les primeres sèries documentals estructurades'fi.
Coneixem bé el cas de Girona, on el notari Guillem Dosquers (1329-1339)
redactà una part del Llibre Verd i les primeres ordinacions municipals, i
Ramon Bruguera (1339-1369) exercí el càrrec de notari en un moment clau,
quan es desenvoluparen les sèries constituïdes (ordinacions dels Jurats,
manuals del Consell) i se'n crearen de noves (llibres d'àpoques, comptes del
clavari, llibres de censos, censals i violaris, i de fortificacions).
A partir del segle XIV les tipologies documentals són cada vegada més
complexes, i reflecteixen clarament l'activitat del govern municipal i els
serveis que ofereix a la col·lectivitat. Amb tot, sovinteja el cas de les municipalitats que concentren els seus esforços a aplegar els documents més
valuosos en caixes o armaris tancats amb panys per tal de garantir-ne la seguretat i confidencialitat. Aquesta pràctica, emprada inicialment a l'alta edat
mitjana per manca de locals específics per a arxiu, es generalitza posteriorment i se n'institueix l'ús més enllà del fet de disposar d'un espai concret. El
cas de Girona és ben clar: en un principi, la documentació tenia una ordenació
topogràfica, en armaris, calaixos o caixes, "tots ells ubicats en diferents
estances de la Casa del Consell, sense que Varxiu es destaqués com a lloc
físic únic 0 específic per guardar la documentació"^''.
Més tard, quan ja es coneix l'existència d'un arxiu en tant que espai
diferenciat, es continua col·locant la documentació en armaris i en contenidors
especials si és molt valuosa. Així, l'any 1459 es fa referència a una gran caixa
on hi havia els privilegis i cartes reials, fermada amb tres panys. Una clau la
tenia el jurat de mà major, una altra el de mà mitjana, i la darrera, el jurat de
" Els cartularis de Puigcerdà han estat transcrits per Mn. Galceran, el de Santa Maria de
Roses, per Mn. Josep Maria Marquès; el de Llívia, pel pare Cebrià Baraut, i el de Blanes, per Josep M.
Pons i Guri. Vegeu les referències específiques a l'apartat 2 de l'apèndix bibliogràfic.
'* BASTIT i GUDAYOL, Dolors: Organització del municipi gironí en els segles XII/-XV.
Barcelona, I Màster en arxivística, UAB-AAC, 1990, p. 46 i 116-117.
" Ibidem.p. 225.
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mà menor. Sovint se la denomina "l'arca de les tres claus"'^. Semblantment, a
Olot un document del 1579 esmenta "duas caxas y un cojfre cada hu ab tres
tancaduras dins las quals caxas y cojfre estan los llibres de la vila, cartes,
privilegis y lo capbreu de la almoyna"^'^. De la mateixa manera, Gabriel Roura
esmenta que una de les primeres urgències en la classificació de l'Arxiu
Capitular fou el fons de pergamins"per tal com havia desaparegut l'antiga
distribució en Armaris i Plecs que la composava, impedint el fàcil accés als
estudiosos"'^^.

2. UN TRESOR DESATÈS
Si bé l'edat mitjana representa el període de consolidació de l'arxiu
com un espai físic amb personalitat diferenciada, persisteix la idea de magnificar-ne ei contingut atenent als documents més rellevants i de més valor
estètic. Així, s'utilitza la denominació de "tresor" -molt emprada a França- o
bé la de "joiell", més arrelada a l'administració catalana. Aquesta valoració
dels documents originals en tant que prova irrefutable de l'autoritat i les
propietats no es correspon amb una atenció continuada pel que fa a la seva
conservació. Talment com Penèlope, que de nit desteixia allò que havia teixit
de dia, la història dels arxius gironins durant molts segles es caracteritza per
l'alternança tàcita de la més absoluta descurança amb el neguit d'ordenar-los,
en constatar-se els desavantatges que es derivaven de la incliria dels locals i de
la manca de classificació dels fons. Uns quants exemples permeten d'il·lustrarho perfectament.
El Capítol de la Catedral de Girona procedeix a l'agençament del seu
arxiu durant el segle XVIII, com a mesura destinada a "refermar l'explotació
senyorial del seu domini, tal com ho demostren els plets incoats contra la
pagesia i altres senyors jurisdiccionals del bisbat"''-^. Passat aquest període

18 AHCG, M d'A 1459, fol. 125.
" M A Y A N S , Antoni: Els arxius parroquials,
aproximació. Girona, Diputació, 1987, p. 220.

municipals

i notarials

de la Garrotxa.

Una

20 R O U R A , Gabriel: "Un diploma desconegut del rei O d ó a favor del seu fidel Wicfrid (888898)" La formació i expansió del feudalisme català. Actes. Girona, 1985-86, p. 65.
21 P O R T E L L A , Jaume; SANZ, Antoni LI.: "Reacció senyorial i resistència pagesa al domini de
la Catedral de Girona (segle XVIII). Notes per a una recerca", Recerques, 17 (1985), p. 141-151.
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d'interès estrictament financer, l'arxiu toma a restar en un cert estat d'abandó,
ja que l'any 1880 el Capítol ha de destinar-hi un dels seus membres per tal de
procedir a la seva classificació^^. L'Arxiu de la Ciutat de Girona és també
sovint objecte de discussió en les reunions del Consell per la manca d'ordenació i l'estat d'abandó en què es troba. Se'n parla diverses vegades al llarg
dels segles XV, XVII i sobretot del XVIII, concretament els anys 1744, 1755,
1766, i sobretot, el 1782. En aquest cas, el síndic Narcís Ferrer i Clos presenta
un informe on es fa ressò de l'extraordinària humitat d'un dels dos locals destinats a arxiu, mentre que l'altre és ple de "ratones y otras sabandijas", però
insisteix sobretot en els plets que ha perdut l'Ajuntament amb els Protectors
dels Aniversaris de la Col·legiata de Sant Feliu, particularment en un
assumpte referent a la construcció d'un molí, o amb el convent de la Mare de
Déu de la Mercè. Conclou l'informe dient que "por falta de noticia correspondiente de los títulos, escrituras, autos y documentos que paran en el archivo
de VS queda expuesto a perder muchas prerrogativas, que otramente pueden
serle muy apreciables, de las quales si bien se tenga a veies alguna noticia
però confusa, cuesta sumas inmensas, y harto trabajo para encontrarlas"^^.
El 1789 es reunifiquen els càrrecs d'arxiver i comptador de propis i arbitris, i
el 1803 es nomena Francesc Burch Sorís per al nou càrrec. A partir d'aquest
moment, i llevat de curts períodes de temps, la corporació disposa d'un
arxiver per tal de treballar en les tasques d'arxiu.
El cas de Palafrugell reflecteix la mateixa problemàtica: es coneix una
primera intervenció de l'any 1879, una altra del 1935 i una darrera del 1970,
fins que als anys vuitanta es normalitza el servei^''. A Olot els planys pel
desordre de l'arxiu es concreten en els anys 1595 i 1704 -moment en què es
confegeix un inventari-, i al 1860 sembla que era raonablement ordenat. Amb
tot, el veritable avenç es produeix a partir dels anys trenta, quan hi exerceix
d'arxiver el Dr. Joaquim Danés^^. Pel que fa a Puigcerdà, hi ha intents de
redreçar l'arxiu els anys 1566,1592 i al llarg del s. XVIII, per bé que el 1887
devia estar ben ordenat, ja que el visitaren les primeres autoritats civils i mili-

^^ Revista de Gerona, IV (1880), p. 159.
^^ ALBERCH i FUGUERAS, Ramon: Guia-invenmri de l'arxiu històric de l'Ajuntament de
Girona. Girona, Ajuntament, 1983, p. 31-33.
" SAGUER, Enric; SAURí, M. Concepció: op. cit. p. 294-295.
25 MAY ANS, Antoni: op. cit. p. 220-222.
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tars. El 1930 es va inaugurar la nova seu, però l'incendi del 1938 i el posterior
trasllat del 1955 varen trencar la seva evolució. Amb tot, la tasca de Mn. Martí
Sanjaume, primer, i Mn. Salvador Galceran, més tard, permeteren mantenir el
fons en condicions dignes^s.
Altres ajuntaments, com els de la Bisbal^^ i Saltes, hagueren d'esperar
fins als anys 1982 i 1985, respectivament, per tal de poder procedir a la dignificació del seu patrimoni documental, mentre que Torroella de Montgrí va fer
un seguit d'actuacions d'inventariació els anys 1903, 1911 i 1945, generalment
a càrrec del secretari^^ Aquest context de desatenció secular de l'arxiu ha
provocat que les pèrdues, sustraccions, incendis, aiguats i l'abandó hagin
malmès una part del nostre patrimoni documental històric, fins al punt que
n'ha pervingut una part difícil de quantificar. Albert Compte, en la inauguració d'un "Seminari sobre fonts i arxius per a la història de l'Empordà"^^, es
dolia de la gran pèrdua documental soferta als arxius, sobretot als religiosos, i
ho imputava a les guerres que han sacsejat les nostres contrades, les desamortitzacions i l'exclaustració, la revolta del 1936 i, també, la ignorància i la
incúria. Per la nostra part, recentment plantejàvem la hipòtesi "que la
pervivència a hores d'ara de fons documentals i bibliogràfics d'un interès
remarcable és més obra de la fortuna i de la lenta sedimentació al llarg dels
segles de grans volums de documents emanats de les nostres institucions —que
ni les catàstrofes naturals, ni, sobretot, la desídia i la inconsciència han pogut
fer desaparèixer totalment- que no pas conseqüència d'una acció programada de govern"^^.
La troballa d'inventaris d'arxius duts a terme en dates força reculades
permet de constatar i quantificar amb una certa precisió l'extraordinària
pèrdua documental que ha patit el patrimoni documental del nostre país. Així,
un inventari del notari i secretari de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries
^s BOSOM, Sebastià, op. cit. p. 130-136.
2' SOLER, Santi; MATAS, Josep: "Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal", Guia dels arxius
històrics de Catalunya, 5 (1992), p. 53-103.
2* BOADAS, Joan; COLOMER, M. Assumpció: "Arxiu Municipal de Salt" Guia dels arxius
històrics de Catalunya, 5 (1992), p. 325-366.
» ADROHER i BONA, Carme: Guia de l'Arxiu Històric de Torroella de Montgrí. Torroella:
Ajuntament, 1989, 69 p.
3»AIEE, 21 (1988), p. 263-266.
31 ALBERCH i FUGUERAS, Ramon: "La història local i el patrimoni documental", / Congrés
d'història local de Catalunya, Barcelona, 1991 (1993), p. 22.

528

ARXIUS I ARXIVÍSTICA A LES COMARQUES GIRONINES

Domingo Anglada del 1765 mostra la riquesa de l'arxiu, del qual queda ben
poca cosa actualment^^, igual que el cas d'Olot, de l'any 1707^3. Inventaris més
tardans del primer terç del nostre segle, i generalitzables a bona part dels
arxius gironins, han de permetre precisar l'abast d'aquesta pèrdua.
Pel que fa a les causes i a banda de les desamortitzacions, que es limitaren als arxius religiosos, cal remarcar la incidència de les guerres, concretament de la Guerra Gran, que afectà bona part de l'Alt Empordà (Roses,
Castelló); l'espoli sofert durant la guerra del Francès, les guerres carlines i,
sobretot, la Guerra Civil espanyola. En aquest darrer cas, sabem que el 1936,
en un incendi provocat a l'església parroquial de Palafrugell, es perdé part del
fons municipal antic, que el 1938 un incendi afectà greument l'arxiu de
Puigcerdà i que durant la Guerra Civil es destruí totalment l'arxiu parroquial
de Sant Pere Pescador^".
En altres ocasions, la destrucció és una conseqüència directa dels
aldarulls i les tensions polítiques locals. Es il·lustratiu del primer cas l'incendi
de gran part de l'arxiu municipal de Portbou el 1885, arran dels aldarulls
produïts a Colera -antiga capital del municipi- en el moment de transferir la
capitalitat a Portbou. Quan dos inspectors, amb tres guàrdies civils, varen
anar a Colera per endur-se la documentació de la secretaria de l'Ajuntament,
el veïnat s'amotinà i calà foc a l'arxiu^^. Per la seva banda, el municipi de
Roses és escenari en els anys del tombant d'aquest segle d'una pugna entre
l'alcalde i el secretari per al control de l'arxiu mitjançant la possessió de les
claus; ja abans, l'espoli de l'arxiu és moneda corrent amb un rerafons de
tensions polítiques'^.
Però és, sobretot, la desatenció secular, la causa fonamental de la
incessant pèrdua del patrimoni documental. A banda dels desastres climàtics
-a Girona apareixen sovint referències a les destrosses provocades pels

32 C O M P T E , Albert: op. cit. p. 175-228.
33 M A Y A N S , Antoni: o p , cit. p . 2 2 1 .
34 R O I G i S I M Ó N , Marisa: "l'Arxiu Municipal d e Sant Pere Pescador", A I E E , 25 (1992), p .
211-222.
35 C O M P T E , Albert: "Sobre els orígens i primera expansió urbana d e Portbou", A I E E , 2 4

(1991),p. 329, 3331381-382.
36 B A R R I S , Josep Maria: Projecte de creació d'un sistema de gestió de documents
administratius per a l'Ajuntament
de Roses. Barcelona, II Màster e n arxivística, 1993, concretament el capítol
dedicat a la història de l'arxiu, p. 37-72.
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aiguats-, l'abandó de la documentació ha fet que humitats i rosegadors hagin
malmès impunement els arxius d'ençà de l'edat mitjana, i que en aquest
context alguns desaprensius hagin executat veritables espoliacions. No és gens
estrany, així, que valuosos documents de procedència gironina apareguin a la
venda en llibreries de vell barcelonines, en altres institucions catalanes -com
ei cas dels llibres de privilegis de Puigcerdà o de Palafrugell- i, sovint, en
arxius i biblioteques francesos i nord-americans. I val a dir que bona part de
les pèrdues i sustraccions s'esdevenen ja en ple segle XX; ens ho prova el fet
que molts documents que Francesc Monsalvatge i Josep Pella i Forgas havien
pogut consultar per a la redacció de les seves respectives obres no han
pervingut fins a nosaltres. En altres casos, mans privades retenen documents
d'arxius públics'^ i justifiquen aquesta apropiació adduint el desgavell secular
del patrimoni documental institucional. Amb tot, la creixent dignificació de
molts arxius tendeix a convertir en irrellevant aquest pretext -tot i que cal
convenir que hi ha casos en què hom se'ls havia apropiat per tal que no es
perdessin definitivament, sense cap voluntat d'espoli- i el nou impuls està
actuant de catalitzador per al seu retorn a les institucions públiques.

3. L'IMPACTE DE LES DESAMORTITZACIONS
Les mesures desamortitzadores dutes a terme pel govern de l'Estat per
tal de reduir el nombre de membres de les comunitats religioses i aconseguir
recursos econòmics mitjançant la venda de bona part dels seus béns, varen
tenir uns efectes catastròfics per als arxius i biblioteques dels antics convents i
monestirs. Abandonats els convents i mancats de qui en pogués tenir cura,
foren objecte dels excessos dels ciutadans més radicals i espoliats per gent de
tota mena, fins al punt que el govern hagué de dictar, tot i que amb molt de
retard, una sèrie de disposicions encaminades a redreçar la situació.
Així, una reial ordre de 13 de juny del 1844 decretava la creació a cada
província d'una "Comisión de Monumentos históricos y artísticos", amb l'objectiu de vetllar per la preservació del patrimoni dels ordes religiosos suprimits. A Girona es reuneix per primera vegada l'any 1847, però en realitat no

" PONS i GURI, Josep Maria: El llibre de Santa Cristina de Lloret. Barcelona, Tip.
Empòrium, 1977, p. 5, esmenta el cas de velles consuetuds i altres documents de l'arxiu parroquial "i de
la part del fons de l'arxiu de la vila, que avui es troben captius en mans estranyes i fora de l'abast dels
investigadors".
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actuà amb continuïtat fins a partir del 185 P^. La primera reunió formal tractà
del Monestir de Ripoll, i tota la documentació que generà la Comissió al llarg
de més de cent anys d'actuació és conservada al Servei d'Investigacions
Arqueològiques de Girona, com a prova de l'interès d'un grup de gironins per
la salvaguarda del nostre patrimoni històric.
Tot i així, bona part del mal ja era fet. El mateix 1835, en produir-se
l'exclaustració dels monjos de Ripoll en aplicació de les lleis desamortitzadores de Mendizàbal, hom incendià l'església i l'edifici monacal, de manera
que es destruí l'antic arxiu documental. Només se salvaren els manuscrits que
es trobaven a Barcelona per al seu estudi i que actualment es conserven a
l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
Paral·lelament, una referència de l'any 1837 palesa l'estat d'abandó
generalitzat en què es trobaven els arxius vinculats a corporacions religioses.
A la darreria d'aquest any, l'alcalde constitucional de Figueres notifica "que
una porción de archivos públicos se hallan abandonados de tal modo que los
intereses de un sin número de familias y mas partiaularmente los del erario
nacional, pueden sufrir perjuicio de la mayor trascendencia; como que en
dichos archivos se hallan continuados títulos de inmensas propiedades, tanto
de particulares como de Corporaciones Religiosas". Assenyala que els arxius
totalment abandonats són el de la Col·legiata de Vilabertran, la Col·legiata de
Lledó, l'arxiu de Castelló d'Empúries i el de Peralada. Els dos darrers eren en
mans de l'apoderat del comte d'Empúries i d'un mosso del comte de Peralada,
respectivament. Finalment esmenta el cas de l'arxiu del Monestir de Sant Pere
de Rodes, que era en mans de l'escrivà de Llançà. I conclou: "Todos los
archivos de que hablo proceden de una misma causa: en su principio fueron
escribanías públicas, cuyos escribanos eran nombrados por los Cabildos de
Vilabertran y Lladó, y por los Condes de Ampurias, Peralada y Monasterio
de San Pedró de Roda. Las cuatro primeras escribanías fueron suprimidas
hace tiempo, y con este motivo se quedaron los que se decían duenos de ellas
con los protocolos y minutas. Es de notar que menos el Archivo de Castellón
de Ampurias por ser punto fortificada, los restantes se hallan continuamente
expuestos a que los facciosos los roben o saqueen como ha sucedido ya en
otros parajes de Cataluna"^'^; de manera que demana que es nomeni un
arxiver que se'n responsabilitzi.
3* CALZADA, Josep: "La desamortització i la Comissió de Monuments de Girona", Revista de
Girona,\ 13 (4t trimestre 1985), p. 28-35.
' ' BATLLE i PRATS, Lluís: "Dues notes de la desamortització a Girona", Analecta Sacra
Tanaconensia, 53-54 (1980-81), 1983, p. 101-106.
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La generalització de les situacions d'abandó o d'apropiació dels fons
per particulars interessats, i el saqueig periòdic de les seus conventuals, portà
l'Estat a decidir la confiscació oficial dels arxius i biblioteques monàstics i el
seu dipòsit a la Delegació d' Hisenda de Girona, des d'on passaren més tard en
bona part a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Així, durant els anys de la direcció
de Ferran Valls i Tabemer (1929-1936) varen ser dipositats a l'Arxiu de la
Corona d'Aragó els arxius monàstics de Santa Maria de Ripoll, Sant Pere de
Camprodon, Sant Pere de Rodes, Sant Pere de Besalú, Sant Pere de
Galligants, Sant Daniel de Girona, Sant Esteve de Banyoles, Santa Maria
d'Amer, Santa Maria de Roses, Sant Feliu de Guíxols, Santa Maria de Cervià,
Sant Joan les Fonts, Sant Joan de les Abadesses i Sant Feliu de Girona"*". La
majoria, però, hi arribaren molt delmats i fragmentats, ja que d'altres arxius i
biblioteques del país en reberen també alguns volums o bé fons complets.
L'Arxiu Diocesà de Girona té documentació força nombrosa i reculada
de les abadies d'Amer i Roses, dels monestirs de Banyoles, Breda i Sant Feliu
de Cadins, de les col·legiates de Besalú i Vilabertran, dels convents de les
caputxines i del Carme de Girona, de les comunitats de preveres de Castelló
d'Empúries i del Priorat de Cervià, i petites restes dels monestirs de Sant
Miquel de Fluvià, Sant Pere de Galligants i del convent de servites
d'Empúries'".
Per la seva banda, els pergamins més antics de la Col·legiata de
Vilabertran varen ser comprats per Miret i Sans, que els llegà a la Biblioteca
de Catalunya'*^; l'arxiu del Monestir de Camprodon també fou dispersat, de
manera que una part fou traslladada el 1918 a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i
una part anà a raure a la Biblioteca Nacional de París, concretament un lot
dels segles X-XI''^; la biblioteca i l'arxiu del Monestir de Sant Feliu de
Guíxols és, en part, a la Biblioteca Pública de Girona, a l'Abadia de
Montserrat i a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Aquests dos darrers casos
presenten una característica comuna: el fet d'haver-se'n trobat inventaris antics

« UDINA MARTORELL, Federico; Guia del Archivo de la Corona de Aragón. Madrid,
Ministerio de Cultura, 1986, p. 348-350.
"' MARQUÈS, Josep Maria: Guia de VArxiu Diocesà de Girona. Girona, Bisbat, 1982, s.p.
" MARQUÈS, Josep Maria: "Algunes referències documentals sobre la canònica i la
Col·legiata de Vilabertran (1300-1835)" AIEG, 24 (1991), p. 113 i 122 (notes 3 i 4).
" BATLLE i PRATS, Lluís: "El archivo del monasterio de San Pedró de Camprodon",
Hispània Sacra, III (1950), p. 1-11.
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dels fons, de l'arxiu per al primer cas i de la biblioteca per al segon"^, la qual
cosa permet fer-ne un estudi exhaustiu i avaluar la pèrdua documental i
bibliogràfica d'aquests dos monestirs gironins.
Igual que els arxius, les biblioteques monàstiques patiren pèrdues i una
greu dispersió. Marià Aguiló adquirí 54 manuscrits procedents de la Catedral
de Girona quan era director de la Biblioteca Universitària de Barcelona, el
1857, mentre que l'arxiu i la biblioteca de la Col·legiata de Sant Feliu de
Girona, que havien estat aplegats i començats a classificar el 1936"*', patiren
les conseqüències de la guerra, i posteriorment es dispersaren, de manera que
la major part dels còdexs i incunables passaren a la Biblioteca del Seminari,
altres còdexs i incunables, al Museu Diocesà i a l'Arxiu Capitular, respectivament, i l'arxiu fou dipositat, sembla que íntegre, a l'Arxiu Diocesà'*^.
A la ciutat de Girona, la Biblioteca Pública és una conseqüència de la
desamortització de Mendizàbal, ja que el fons antic conté milers de llibres de
cases religioses de Girona i comarques que s'aplegaren el 1848 a l'Institut
Vell, concretament a l'aula de física, en compliment de disposicions del 1837 i
1838 que manaven la recollida dels llibres dels convents i monestirs ''^.

4. UN DOCUMENT ES UN MONUMENT
A partir de la segona meitat del segle XIX i fins als primers intents de
reorganització del patrimoni documental durant la Segona República, ens
trobem amb un període caracteritzat per la lenta normalització dels arxius
públics més rellevants, però sobretot per la valoració dels documents en
funció de la seva presència estètica i la seva magnificació com a interpretació
objectiva i irrefutable de la història.
Es en aquest context on cal situar el decret de l'I de gener del 1869
mitjançant-el qual l'Estat intentava apropiar-se dels arxius i les biblioteques

"* TORRENT i FÀBREGAS, J.: "Inventarios y enajenación de efectos del suprimido
Monasterio de San Feliu de Guíxols (1835-1839)", AlEG, XX (1970-1971), p. 283-315; i BATLLE,
Lluís: "La Biblioteca del Monasterio de San Feliu de Guíxols", AIEG, XX (1970-71), p. 105-282.
"5 NOGUER MUSQUERAS, T.: "La Biblioteca de la Colegiata de San Fèlix de Gerona",
Revista de Gerona, 35 (1966), p. 42-46.
'" ALTÉS, Francesc Xavier: "Llibres retrobats de la Col·legiata de Sant Feliu de Girona",
AIEG, XXIV (1978), p. 37-56.
" MIRAMBELL i BELLOC, Enric: "La Biblioteca Pública de Girona fruit de la desamortització" Revista de Girona. 113 (1985), p. 36-39.
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que encara es trobessin en mans del clergat (catedrals, col·legiates, monestirs i
ordes militars). En el cas de Girona, pocs dies després d'aparèixer la disposició, concretament el 25 de gener, els representants del Govern Civil varen
comparèixer davant el Capítol de la Catedral i demanaren les claus de l'arxiu i
de la biblioteca, i també el registre o índex dels llibres, tant dels impresos com
dels manuscrits. Malgrat les protestes del Capítol, l'Il de febrer s'hi presentà
el governador civil amb un grup de guàrdies civils i va confiscar les peces de
més interès (les bíblics, entre elles la de Carles V, el Beatus, Breviaris, etc).
De manera provisional, tots els documents i llibres rellevants foren
dipositats a la Biblioteca Provincial, fins al 1870, en què el Ministeri del
Foment ordenà que es procedís al seu trasllat a la Biblioteca Nacional de
Madrid. A les protestes de la Comissió Provincial de Monuments s'hi afegiren
les de la Diputació i l'Ajuntament, amb el suport de la premsa gironina.
Després de diverses gestions, l'ordre quedà suspesa, per bé que les peces
confiscades no foren retornades fins que ho formalitzà un reial decret del 23
de gener del 1875*8.
Com veiem, la política de l'Estat continuava entestada en l'apropiació
de les peces més cabdals del patrimoni bibliogràfic i documental d'arreu del
país, i contràriament no era capaç de dictar mesures encaminades a preservar
els nombrosos arxius de l'administració local. L'any 1858 s'havia creat el cos
facultatiu d'arxivers, bibliotecaris i arqueòlegs amb l'objectiu de situar professionals preparats al capdavant de les biblioteques provincials i els arxius de
més rellevància d'adscripció nítidament governamental (arxius nacionals,
ministeris). La manca de pressió oficial va fer que l'organització d'arxius
restés limitada a accions isolades d'algun municipi o institució, o bé a la preocupació d'alguns secretaris o arxivers, i en el cas de les comarques gironines
dóna un saldo força migrat.
A la ciutat de Girona cal esmentar la tasca desenvolupada per Juliàn de
Chía, secretari de l'Ajuntament des de l'any 1863 fins al 1888. Enderiat per
l'estudi de la història -de la qual cosa n'és prova un seguit d'obres de molt
d'interès-, dedicà molt de temps a l'ordenació de l'arxiu municipal i, sobretot,
en garantí la integritat en uns anys en què la desatenció i la ignorància descapitalitzen bona part dels nostres arxius'*^. Per la seva banda, a Sant Feliu de

"* MIRAMBELL i BELLOC, Enric: "La incautación del tesoro bibliogràfico de la Catedral",
Revista de Gerona, 6 (1959), p. 21-23.
^ EL vessant d'historiador de Juliàn de Chía ha estat estudiat per Lluís BATLLE: "El historiador Juliàn de Chía", Revista de Gerona, 32 (1965), p. 27-29.
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Guíxols l'alcalde de la ciutat es compromet el 1874 a tenir cura de l'arxiu
municipal, en força mal estat segons l'opinió d'un membre de la Comissió
Provincial de Monuments que l'havia visitat, i l'any 1876 el Capítol de la
Catedral resol procedir altra vegada a l'ordenació de l'arxiu i al nomenament
d'un arxiver. En aquest mateix context d'actuacions de la Comissió, cal
remarcar l'acord de la sessió del 4 de maig del 1876 en què es nomena els
senyors Ametller, Lloret i Girbal per tal que s'ocupin de l'estat dels arxius
oficials i religiosos de les terres gironines^», i la compra el 1892 d'un manuscrit en pergamí i en perfecte estat de conservació^' intitulat Privilegi y ordinations de la Taula de Gerona (1453-1603).
Els primers anys del segle XX es caracteritzen per la repetició d'un fet
ja conegut. Els arxius més rics en documentació, com ara el de Girona, Olot,
Palafrugell o Puigcerdà, i els vinculats a l'Església assagen de recompondre
una vegada més l'ordre dels seus fons, en una alternança cíclica entre la preocupació i el més absolut menyspreu. Caldrà arribar a l'any 1930 per trobar una
iniciativa oficial d'una certa rellevància. El maig del 1930 el regidor Camps
proposà a l'Ajuntament de Girona la creació de l'Arxiu Històric, prenent com
a base el notarial antic i la part del de l'Ajuntament que pogués segregar-se, i
es decideix nomenar una comissió per al seu estudi. Es proposava adaptar una
casa de la pujada de Sant Martí i d'admetre com a dipòsit del nou Arxiu
Històric de la Ciutat els llibres procedents de l'antiga Comptadoria
d'Hipoteques. L'esclat de la guerra, però, deixa el tema encallat, i no se'n toma
a parlar fins a l'any 1937, encara que en aquesta ocasió la iniciativa prové de
la Generalitat de Catalunya, que d'ençà del 1933 ha assumit plenes competències en matèria d'arxius i biblioteques. Mitjançant un decret del 4 de juliol del
1937, es crea l'Arxiu Històric de Girona i es parla d'instal·lar-lo a la part de
l'edifici del Palau Episcopal, conegut com Can Fallo, on actualment hi ha el
Museu d'Art de Girona.La unificació abraçava l'arxiu de la Catedral, el
Diocesà, el de la Col·legiata de Sant Feliu i el seu annex de la Confraria de
Sant Narcís, el del Reial Hospici, el de Protocols Notarials, el del Seminari, el
de la Confraria de la Sang, el del Convent de les Bemardes, el patrimonial de
Casa Carles i l'Arxiu Històric Municipal de Girona, per bé que d'aquest darrer

5° PLA i CARGOL, Joaquim: "Comisión provincial de monumentos de Gerona. Un siglo de
actuación (memòria)", AIEG, III (1948), p. 179 i 186.
51 Revista de Gerona, XVI (1892), p. 351-352.
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es considerava que, com que tenia una instal·lació decent, el seu trasllat no era
urgent^z.
No cal dir que aquest intent de reforma de l'estructura arxivística gironina venia afavorida pel fet que amb l'esclat de la guerra i la constitució de la
Comissió del Patrimoni Artístic i Arqueològic -que substituïa l'antiga
Comissió Provincial de Monuments- els fons de biblioteques i arxius foren
dipositats provisionalment en algunes dependències del Bisbat i de Can Fallo,
procedents de l'actuació duta a terme pel denominat Comitè d'Incautacions,
sota la vigilància del professor Elies Serra i Ràfols^^. Altres arxius gironins,
com el notarial de Figueres, el de Santa Coloma de Farners o el de Sant Joan
de les Abadesses, anaren a raure, respectivament, als dipòsits del Monestir de
Pedralbes i a Viladrau, el darrer dels quals esdevingué el dipòsit de l'Arxiu
General de Catalunya. En sintonia amb la política menada per la Generalitat
des de Barcelona, i impulsada per l'arxiver Agustí Duran i Sanpere, es
pretenia aprofitar la necessitat d'aplegar tots els fons documentals per tal de
garantir-ne la preservació durant el temps que durés la guerra i, paral·lelament, afavorir els processos de concentració d'arxius per tal de racioneilitzar el
sector i potenciar la recerca^^.
Acabada la contesa bèl·lica es procedeix al retorn dels arxius a les
respectives institucions propietàries, per bé que els saqueigs i incendis provocats per grups de revolucionaris havien delmat els continguts dels arxius, principalment els eclesiàstics. Tanmateix, la política de concentració d'arxius
-duta a terme amb una inequívoca voluntat preservacionista- va provocar que
alguns conjunts documentals no tornessin mai més al lloc d'on procedien.
Aquest és el cas de l'important fons de pergamins de la Pia Almoina del Pa,
pertanyent a la Diputació de Girona, en tant que responsable de l'Hospici, el
qual, després de restar molts anys a Can Fallo, fou dipositat a l'Arxiu Diocesà.
En altres casos, la recollida de fons documentals tenia uns objectius inequívocament repressius. El cas més emblemàtic és la creació d'un arxiu de la Guerra
Civil a Salamanca mitjançant els documents que havia requisat l'exèrcit franquista i que hom pretenia utilitzar com a prova contra ciutadans i polítics
republicans. Malgrat que es tracta de documentació pertanyent a ajuntaments,
'2 ALBERCH i FUGUERAS, Ramon: Guia-inventari de l'arxiu històric de l'Ajuntament de
Girona, p. 24.
53 RIURÓ, Francesc: "La lluita per la salvaguarda del patrimoni artístic", Revista de Girona,
116 {maig-juny 1986), p. 44-49.
''· DURAN i SANPERE, Agustí: "Els arxius documentals de Catalunya durant la guerra dels
anys 1936-1939", Barcelona i la seva història, vol. 3, Barcelona, Curial, 1975, p. 622-639.
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ateneus, partits i sindicats catalans, i l'existència d'un fons propi de la Generalitat republicana, els repetits intents de propiciar-ne el retorn a Catalunya no
han reeixit.
Durant el franquisme, d'altra banda, la situació dels arxius és encara
lluny de normalitzar-se i només algunes actuacions concretes -centrades en
els dipòsits més importants- fan pensar en una recuperació del sector. A
banda de les determinacions oficials de la delegació de "Recuperación de
documentos" per tal de conèixer i aplegar tota la documentació "abandonada
por el enemigo" -amb objectius clarament polítics- cap a la darreria dels anys
quaranta i començament, dels cinquanta s'engeguen una sèrie de projectes,
amb desigual fortuna. L'Ajuntament de Girona, en una sessió del gener del
1948, prenia l'acord de crear l'Archivo Cinematogràfico de la Ciudad amb un
fons inicial integrat per un documental realitzat l'any 1942 per la Hispano
Nacional Films'^. Amb tot, no es torna a parlar més del projecte, força
agosarat si tenim en compte l'època i l'escassesa de recursos econòmics.
Sí que va reeixir, en canvi, l'establiment de la Biblioteca Pública de
Girona, prenent com a base la biblioteca de l'Estat ja existent. Un acord entre
l'Estat -que aportava com a fons bibliogràfic inicial l'ubicat a l'Institut Vell i
el personal facultatiu-, la Diputació -que oferia com a local els baixos de
l'antic Hospici- i l'Ajuntament -que cedia en dipòsit el fons de la Biblioteca
Municipal, la prestatgeria i el mobiliari, i una aportació econòmica anyal de
20.000 pessetes-, va permetre fer realitat la constitució d'una gran biblioteca a
Girona. Concretament, el fons municipal es diposità el 1952, i s'incrementà
amb els fons de Narcís Xifra i Masmitjà, i Narcís Roure i Figueras l'any
195356.
Mentrestant, l'abril del 1952, mitjançant una ordre del Ministeri
d'Educació, es creava l'Arxiu Històric Provincial de Girona, materialitzant així
un decret del novembre del 1931 que obria les portes a la creació d'arxius
històrics a cada capital de província. Calia dipositar-hi inicialment els protocols notarials de més de cent anys d'antiguitat, per bé que decrets posteriors
permeten d'aplegar-hi els llibres de les Comptadories d'Hipoteques (1957) i la
documentació de l'administració central delegada i de les institucions dependents de l'Estat de més de 15 anys d'antiguitat (1969).
55 A I E G , UI (1948), p . 2 8 8 .
56 A H C G , M d'A 1949, ple del 2 d e desembre, fols. 48v.-49v. i M d'A 1951, ple del quinze de
juny. També MIRAMBELL, Enric: "La Biblioteca Pública de Gerona", Boletln de la Dirección
General
de Archivos y Bibliotecas, X X (1954), p, 24; i BATLLE, Lluís: "La Biblioteca Municipal de Gerona",
AIEG, X (1955), p. 235-254.
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L'Arxiu Històric Provincial de Girona naixia sense locals i sense fons
documentals. Els primers fons a integrar-s'hi foren els protocols notarials del
districte de Figueres i de Santa Coloma de Farners, que eren a l'Arxiu de la
Corona d'Aragó (arran de l'esmentat intent de la Generalitat republicana d'unificar els arxius catalans durant la Guerra Civil), i els de les Comptadories
d'Hipoteques, ambdós l'agost de l'any 1952, i s'instal·len a una nau de l'Institut
Vell que havia deixat lliure mesos abans la Biblioteca Pública. Amb tot, el
1963 s'habilitaren unes dependències de l'antic Hospici, de manera que fins a
l'any 1984 -en què l'arxiu abandonarà la Casa de Cultura i es traslladarà al
Convent de Sant Josep- la Biblioteca i l'Arxiu restaran en el mateix edifici i
esdevindran un veritable centre de conservació i recerca de la història de les
nostres comarques.
L'Arxiu Històric Provincial de Girona aplegà, així, fons notarials,
registrals, judicials, de l'administració central delegada, de l'administració
autonòmica, i d'institucions, associacions i empreses. El 1982 es produeix el
traspàs de la seva gestió al Departament de Cultura de la Generalitat, esdevenint així l'Arxiu Històric de Girona, i pel febrer del 1985, la Diputació de
Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat signen un conveni pel
qual la primera cedeix en dipòsit els seus fons arxivístics de caire històric i la
valuosa biblioteca de J. Pella i Forgas, que havia comprat als descendents de
l'il·lustre historiador i jurista empordanesa^.
Paral·lelament a la creació i desenvolupament de l'Arxiu Històric
Provincial es produeix la dignificació dels locals de l'Arxiu Municipal de
Girona, en ocupar l'any 1974 les plantes tercera i quarta de la Casa
Consistorial -a l'època de l'arxiver Lluís Batlle i Prats-, i també una millora
substancial dels locals i de l'accessibilitat de l'Arxiu Diocesà i el Catedralici.
En l'àmbit dels arxius privats cal remarcar l'extraordinari esforç menat des del
Palau de Peralada per tal de recuperar fons documentals i bibliogràfics en
mans de llibreters de vell. L'impuls de Miquel Mateu portà a la constitució
d'un arxiu, una biblioteca i un museu d'un interès excepcional, a la realització
sovintejada d'exposicions de llibres i documents, i de publicacions referides a
les comarques gironines.
Finalment, i per tal de cloure aquest balanç de l'evolució de l'arxivística
durant el franquisme, cal fer esment de l'intent de concentració dels arxius
parroquials a l'Arxiu Diocesà de Girona. Tal com assenyala Antoni Mayans,
5^ Per endinsar-se en l'estudi de l'evolució d'aquest arxiu cal consultar els treballs d'Enric
MIRAMBELL, principalment la "Guia del archivo histórico provincial de Gerona", Boletín de Archivos,
III, núm. 9, 1980, p. 251-256, i MATAS i BALAGUER, Josep; "Arxiu Històric de Girona", Guia dels
arxius històrics de Catalunya, 3 (1989), p. 61-115.
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el despoblament d'algunes parròquies havia donat lloc a la concentració dels
serveis pastorals de més d'una parròquia en mans d'un sol rector i, de retop, a
l'agrupació dels respectius fons documentals. En el cas de la Garrotxa, el
resultat d'aquest procés és que a "la darreria del 1986, només una tercera part
de la seixantena de parròquies de la comarca (20/63) conservaven en el seu
lloc d'origen els propis fons documentals"^^. Aquest fenomen de dispersió
dels fons parroquials propicià una actuació dels responsables eclesiàstics; així,
el juliol de l'any 1973, la conferència episcopal espanyola recomanava la
transferència dels fons parroquials d'una antiguitat superior als cent anys a un
arxiu històric diocesà, i pel novembre del 1976, el bisbe de Girona publicava
una circular en què disposava el compliment de l'anterior disposició.
Aquesta concentració dels fons parroquials a l'Arxiu Diocesà de
Girona provocà diverses reaccions d'estudiosos i entitats de la comarca de la
Garrotxa, que parlaven d'espoliació diocesana i de centralisme gironí, i proposaven que els fons parroquials desatesos fossin dipositats a les capitals dels
respectius arxiprestats. L'estira i arronsa entre el Bisbat i el Patronat d'Estudis
Històrics d'Olot i Comarca s'allargà durant l'any 1979 i, quan semblava apaivagat, un decret del març del 1986 reincidia en la deposició dels arxius parroquials mancats de rector a l'Arxiu Diocesà, i dels fons amb una antiguitat
superior als cent anys, en el termini d'un any^^. Admès que la dispersió és un
factor de risc, i que la concentració permet racionalitzar l'ús i oferir un millor
servei a l'investigador, és també evident que la unificació a Girona allunya la
documentació de la col·lectivitat que l'ha generada i que té interès per estudiar-la i difondre-la.
A hores d'ara sembla que la política de concentració es basa necessàriament en una entesa entre les institucions civils i eclesiàstiques, i que la
creació dels arxius comarcals pot ésser un element d'entesa a cavall entre la
concentració total i la dispersió més absoluta.

5. EL DESVETLLAMENT DE L'ARXIVÍSTICA GIRONINA
La nova situació política derivada de l'aprovació de la Constitució,
amb la recuperació de les institucions de govern de Catalunya i, sobretot, l'im-

5* MAYANS, Antoni: Els arxius parroquials, municipals i notarials de la Garrotxa. Una
aproximació, p. 43,
s'Ibidem, p. 44-53.
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puls dels ajuntaments sortits de les eleccions del 1979, permeten parlar d'un
veritable canvi en la vida política i cultural del país, i és en aquest context on
es comencen a formular les primeres polítiques arxivístiques globals d'una
certa coherència. Tot i així, la situació dels arxius a la dècada dels setanta es
caracteritza per una desatenció envers la majoria de fons -fonamentalment els
municipals-, la inexistència d'un sistema arxivístic, la manca d'una legislació
específica en matèria d'arxius, el reduït nombre de professionals de l'arxivística -mancats, a més, d'una formació especialitzada- i un gravíssim dèficit en
equipaments i infraestructures. En el cas de Girona, un punt de referència
ineludible és l'informe realitzat l'any 1980, sota els auspicis de la Diputació,
amb l'objectiu de conèixer l'estat dels arxius dels municipis gironins.
El treball fou dut a terme per quatre estudiants universitaris mitjançant
el coneixement directe de la realitat i una trobada i prèvia amb els secretaris
dels ajuntaments per comarques. Els volums fruit d'aquest estudi es varen
sintetitzar en un informe™ que palesava l'estat d'abandó dels arxius, la pèrdua
contínua de documentació, la manca d'unes instal·lacions dignes i les dificultats dels estudiosos per accedir al patrimoni documental. Posteriorment, l'allau
de dades que hom aplegà han estat la base ferma indispensable per al reeiximent d'actuacions i estudis en l'àmbit comarcal, com és el cas de la Garrotxa i
el Baix Empordà, i un referent imprescindible en altres experiències endegades arreu de Catalunya.
A la primeria dels anys vuitanta el desvetllament dels arxius gironins
prové del dinamisme del sector municipalista i les primeres materialitzacions
de la política arxivística de la Generalitat, mitjançant la creació dels arxius
històrics comarcals. I en aquest sentit val a dir que el paper que va tenir la
ciutat de Girona és cabdal, en tant que els primers instruments de descripció
dels fons són publicats el 1982 (Arxiu Diocesà) i, 1983 (Arxiu Municipal), i
que el 1982 es crea l'Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona, que generarà
una important captació de fons (Unal, Lux, Fontanet, 1983-1989) i esdevindrà
un referent a Catalunya en adoptar un sistema informatitzat de tractament del
seu fons (1990).
Paral·lelament, a partir de l'any 1981 s'inicia la publicació de
col·leccions de fotografies antigues gràcies a l'impuls d'Emili Massanas, i
d'ençà del 1990, i en convocatòria bianual, Girona és escenari d'unes jornades
dedicades a l'estudi i difusió de la imatge. El 1993, la Diputació de Girona
6» CASADEMONT, Miquel; MAYANS, Antoni; PRADES, Isidre; TEMPORAL, Josep: "Els
arxius municipals, aquests petits i grans tresors amagats (Resum de l'informe sobre l'estat dels arxius
municipals de les comarques gironines)", revista de Girona, 95 (1981), p. 137-150.
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enceta la publicació d'un butlletí periòdic del seu fons d'imatge amb l'objectiu
d'esdevenir un mitjà de recuperació i valoració de la fotografia, i de difusió
dels seus fons (Massanas, Pablito, l'Independent, 1992-93); i també amb la
voluntat de retre un homenatge permanent a Emili Massanas, veritable
pioner dels estudis de la fotografia antiga a casa nostra. I, finalment, cal
remarcar les interessants aportacions en el camp de la fotografia dutes a terme
a l'Escala -amb les exposicions del fotògraf Esquirol- i a Figueres -amb
l'inici de l'organització i informatització de l'Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament.
Tanmateix, la preocupació per la salvaguarda dels arxius privats és un
moviment que s'inicia a les terres de Girona amb els estudis capdavanters de
M. Àngels Adroer i Pere Gifre^', i que sintonitza amb l'extraordinària
importància dels arxius de les masies i cases nobiliàries gironines. A banda de
l'arxiu Viader de Parets, els Puig de Rupià, els Fages d'Ordis o la Casa de
Vallgomera -per només esmentar-ne alguns dels més rellevants-, una part
dels arxius privats han estat recollits en arxius públics, com el cas del
Marquès de Camps a Salt, o el fons Mercader-Bell-Iloc a Cornellà de
Llobregat, o bé resten en les seves pairalies.
Les excepcions més remarcables són l'arxiu dels comtes d'Empúries,
actualment a la Casa Pilatos dels ducs de Medinaceli a Sevilla, i l'arxiu nobiliari dels marquesos de la Torre, amb documentació dels comtes de Peralada,
actualment a l'Arxiu del Regne de Mallorca. Al seu tom, l'Arxiu-Biblioteca
del Palau de Peralada ha aplegat un conjunt documental de procedència majoritàriament privada de rellevància, i el Museu Mares de Barcelona conserva
centenars de pergamins -referits fonamentalment a indrets de l'Empordà- i un
gruix considerable de documentació contemporània gironina que havia estat
comprada arran de la passió col·leccionista del Sr. Frederic Mares.
En l'àmbit de les col·leccions hemerogràfiques, cal no oblidar l'interès
per a la recerca històrica de les hemeroteques de la Biblioteca Pública i de
l'Arxiu Històric de la Ciutat de Girona, la potenciació d'aquesta secció en la
resta d'arxius municipals, i els estudis monogràfics realitzats per Lluís Costa i
Jaume Guillamet. Pel que fa a la documentació gràfica, i a banda de les
col·leccions de mapes, plànols i gravats dels arxius gironins, cal fer especiíil
esment del paper que ha tingut en els darrers anys la Cartoteca de la Universitat de Girona i, sobretot, l'Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes, que ha
desenvolupat una actuació en aquest àmbit d'ençà dels anys setanta i que

*' ADROER, M. Àngels; GIFRE, Pere: "Arxius privats i arxius patrimonials a Catalunya",
Lligall, 1 (1988), p. 83-94.
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convoca, amb voluntat que esdevinguin bianuals, unes jornades d'estudi de la
documentació de l'arquitectura i l'urbanisme (1993).
Tot això confereix als arxius gironins un paper protagonista en la recuperació del patrimoni documental català. Quan l'any 1985 es procedeix a la
creació de l'Associació d'Arxivers de Catalunya -organisme que ben aviat
aglutinarà i donarà cohesió al col·lectiu de professionals i fomentarà la revitalització del sector-, la contribució dels arxivers gironins és decisiva. D'altra
banda, les I Jornades, d'Arxivística de Catalunya se celebren el 1987 a Ribes de
Freser, i les III Jornades, el 1991 a Girona, com a prova de l'esmentat suport.
L'extraordinari avenç de l'arxivística gironina en el darrer decenni es
pot exemplificar amb el formidable treball de classificació i ordenació de fons
que s'ha dut a terme paral·lelament a la incorporació de professionals preparats a l'administració pública, i també amb la renovació de les instal·lacions
d'arxius. L'esforç de preparar instruments de descripció i informació s'ha
correspost amb una remarcable potenciació de la recerca, i en l'edició de
nombroses guies d'arxiu. Enguany, són prop d'una vintena els municipis gironins que tenen una guia publicada dels seus fons, i en el capítol cinquè
d'aquest treball es pot avaluar l'empenta donada a l'edició de textos i
col·leccions documentals^^, a l'estudi de les tipologies, i l'impuls dels estudis
teòrics en el marc de l'arxivística catalana. Un total de 689 referències en són
una prova ben contundent.
Pel que fa a l'estat de les instal·lacions i el perfil dels professionals dels
arxius gironins, un treball de Marisa Roig*^^ centrat en l'àmbit dels municipis,
sistematitza i actualitza les dades existents. Així, veiem que el personal tècnic
que encapçala els arxius municipals és de formació universitària, i consta de
25 persones, per bé que caldria sumar-hi els 3 arxivers dels eclesiàstics, els 7
arxivers que pertanyen a la xarxa d'arxius comarcals i els 3 arxivers que
treballen en arxius d'entitats públiques i privades. Per comarques, el Gironès,
el Baix Empordà, l'Alt Empordà i la Selva tenen el nombre més elevat de
professionals, mentre que a la Garrotxa, el Pla de l'Estany, la Cerdanya i el
Ripollès la situació és més precària.
Centrals en el cas dels arxius municipals, i seguint l'esmentat estudi de
Marisa Roig, veiem que més del 90% dels professionals dels arxius han
'2 ALTURO, Jesús; MARQUÈS, Josep Maria: "La publicació de col·leccions documentals",
ATCA, 5 (1986), p. 305-324.
^3 ROIG, Marisa: Els arxius municipals a les comarques gironines: situació i problemàtica
dels fons documentals a les petites administracions locals. VArxiu Municipal de Sant Pere Pescador:
proposta per a una anàlisi. Barcelona, II Màster en arxivística, UAB i AAC, 1993. Concretament, les
pàgs. 10-63.

542

ARXIUS I ARXIVÍSTICA A LES COMARQUES GIRONINES

ingressat a l'administració local entre els anys 1983 i 1992^, i que l'estat de la
infraestructura i de la catalogació de fons és molt satisfactòria en el cas del
Gironès, la Selva i el Baix Empordà; satisfactòria, a la Garrotxa i amb dèficits
importants, a l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Cerdanya. Amb
tot, cal tenir present que aquesta situació és directament proporcional, no
només al nombre dels arxivers municipals, sinó també al grau de desenvolupament i de compromís dels arxius històrics comarcals. Llevat de la comarca
del Ripollès i el Pla de l'Estany, la resta de comarques disposen d'un arxiu
comarcal en condicions, amb un arxiver al capdavant^^
El model d'arxiu municipal que preval és el que es basa en una visió
integradora del patrimoni documental, amb la intenció de posar fi a l'esmicolament de la funció arxivística en centres administratius i històrics dependents
d'òrgans o serveis diferents. Usualment disposen d'instal·lacions adients,
algunes de les quals són molt recents^^ j ^nib un perfil d'arxiver que s'implica
en tasques de divulgació cultural (exposicions, conferències, publicacions) i
en l'organització dels fons administratius i històrics. Alguns arxius impulsen
l'aparició periòdica de butlletins informatius i de revistes d'història d'àmbit
local, com és el cas de Sant Feliu de Guíxols, -que a més edita uns documents
del Taller d'Història-, Palafrugell, Torroella de Montgrí, l'Escala,
Llagostera^^ i, més recentment, Castelló d'Empúries.

5. BIBLIOGRAFIA GIRONINA D'ARXIUS I ARXIVÍSTICA
En les referències que adjuntem intentem de presentar una bibliografia
al més exhaustiva possible dels arxius i l'arxivística de les comarques giro-

" Cal exceptuar el cas de Girona, que disposa d'arxiver amb més o menys continuïtat des de
la primeria del s. XIX, i el cas de Sant Feliu de Guíxols, que data del 1954. En el període 1983-1992, els
anys de més rellevància són el 1985, amb la creació de 5 places, i el 1991, amb la dotació de 4 places.
'5 L'any 1982 es crea l'Arxiu Comarcal de la Bisbal, el 1983, els de Santa Coloma de Farners i
Olot; el 1984, el de Puigcerdà i el 1991, el de Figueres. El 1985 s'inaugura l'Arxiu Històric de Girona,
que fa funcions alhora de comarcal del Gironès.
' ' A banda de les nombroses instal·lacions renovades en els darrers anys, algunes d'elles han
celebrat actes formals d'inauguració, com una manera de divulgar la seva existència a la col·lectivitat.
És el cas de Girona (1986 i 1992), Arbúcies (1987), Palafrugell (1989), Sant Feliu de Guíxols,
Llagostera i Begur (1991) i l'Escala (1992).
6' GIL i TORT, Rosa Maria: "Memòria dels arxius i museus gironins. Les guies dels arxius",
Revista de Girona, 143 (novembre-desembre 1990), p. 56-58.
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nines68_ Pej- tal de fer més accessible aquest volum d'informació, hem assajat
de sistematitzar-lo en quatre grans blocs. El primer abraça els instruments de
descripció i informació (guies i inventaris generals, inventaris i catàlegs específics, documentació hemerogràfica, en imatges, gràfica i estudis de sèries i
tipologies documentals). El segon bloc es refereix a l'edició de textos i a
l'aplec de col·leccions documentals; hem prioritzat la inclusió d'articles i
llibres on l'edició del text -breu o llarg- és un element bàsic i substancial, per
tal de limitar d'alguna manera un epígraf que, contràriament, podria ser inacabable. El tercer apartat, intitulat "Arxivística", se centra en el recull d'estudis
teòrics, normatives, memòries, informes i exposicions, i difusió cultural.
Finalment, el darrer epígraf recull notícies d'arxivers i investigadors; no hem
inclòs els índexs d'autors, de matèries i el topogràfic per tal de no allargar
excessivament el text, que en la versió actual permet tanmateix una recerca
racional de les referències, en presentar-se sota grans agrupacions temàtiques i
per ordre alfabètic.
Paral·lelament, hem procedit a incloure algunes precisions (localització, abast del treball) en aquells casos en què ens ha semblat que la
referència era poc aclaridora o que duia un títol molt general. Finalment, cal
assenyalar que la confecció d'aquesta bibliografia s'ha basat en el buidatge de
revistes d'arxivística i d'història, i en la consulta de les bibliografies publicades a casa nostra. Concretament, cal remarcar el formidable treball de
compilació i regest bibliogràfic que es duu a terme a la revista Arxiu de
Textos Catalans Antics. És de doldre que un treball de tanta rendibilitat
cultural i social com és la realització de bibliografies ensopegui amb tantes
dificultats per a la seva generalització®.

'* Agraïm les suggerències i les aportacions bibliogràfiques dels Srs. Narcís Castells, Enric
Mirambell i Antoni Mayans.
' ' Curiosament, i malgrat que l'IFLA (International Federation of Libraries Association) recomana en les seves directrius internacionals que la Biblioteca Pública -dins la seva "col·lecció local"- ha
d'emprendre (art. 1.43) "la publicació d'instruments bibliogràfics per als estudis locals i publicar materials del seu propi fons", és el sector d'historiadors i arxivers el més decidit a fer-ho, tal com es constata
en la relació bibliogràfica inicial. D'altra banda, és significatiu que en un país on la despesa en publicacions és tan elevada resti encara per editar la bibliografia del Gironès i el Pla de l'Estany realitzada els
anys 1987-1989.
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de Santa Maria de Castelló de Ampurias". AIEG, IX (1954), p. 233246 (comentari i transcripció d'un inventari del tresor i sagristia de l'església de Sta. Maria de Castelló (1415) pertanyent al fons notarial de
l'Arxiu Històric de Girona).
MIRAMBELL BELLOC, Enrique; PLA DALMAU, José Maria: "Una farmàcia
gerundense del siglo XV", Analectas Farmacéutico Gerundenses, VI
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MIRAMBELL BELLOC, Enrique; PLA DALMAU, José Maria: "Una
farmàcia gerundense del siglo XVIII", Analectas Farmacéutico
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MIRAMBELL BELLOC, Enrique; PLA DALMAU, José Maria; JULIÀ,
Benet: "Una farmàcia del siglo XVIII". AIEG, XXX (1988-89), p.
283-318 (es tracta de la farmàcia Dorca).
MIRAMBELL BELLOC, Enrique; PLA DALMAU, José Maria: "Una
farmàcia gerundense del siglo XVI". Analectas
FarmacéuticoGerundenses, VIII (1980), p. 51-97 (presentació i transcripció de l'inventari de la farmàcia de Josep Subirà, de Girona. 1572-1573).
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Bonet. vol. I (1889), 304 p.; II (1890), 280 p.; III (1891), 290 p.; IV
(1892), 240 p.; V (1893), 144+96 p.;VI (1895), 148+47 p.; VII (1896),
116+113 p.; V m (1896) 191+XLVII; IX (1899), 314 p.; X (1899), 331
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XII (1902), 626 p.; XIII (1906), 447 p.; XIV (1904), 488 p.; XV
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sinodals de Girona de la primera compilació". AIEG, XVIIl (1966-67),
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llibres de jueus gironins. Anys 1415 i 1416". ATCA, 4 (1985), p. 435444 (comentari i edició dels textos procedents de l'ADG).
PONS i GURI, Josep Maria: Llibre de la Universitat de la vila de Blanes.
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XIII-XVII). Es conserva a l'arxiu de la parròquia arxiprestal de Santa
Maria de Blanes).
PONS i GURI, Josep M.: "La sentència sobre el castell de Lloret". AlEG,
XXVI (1982-83), p. 87-108 (comentari i transcripció d'aquesta resolució judicial de l'any 1378 conservada a l'Arxiu Municipal de Lloret
de Mar).
PONS i GURI, Josep Maria: El cartoral de Santa Maria de Roca Rossa.
Barcelona, Fundació Noguera, 1984, 413 p. (Textos i Documents, 7),
(edició del cartoral de la canònica de Roca Rossa (parròquia
d'Hortsavinyà) conservat a l'arxiu Diocesà de Solsona. Hi ha molts
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Barcelona, Fundació Noguera, 1988, 368 p. (Col·lecció Textos i
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(1803-1811). Colección de documentos firmados por su comandante
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XIV (1960), p. 323-340.
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geleas" de Joan Baptista Panyó". AIEG, XXV-II (1981), p. 419-446.
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1587". AIEG, XXX (1988-89), p. 531-552 (comentari i publicació del
document conservat a la Biblioteca de Catalunya).
PUIG i OLIVER, Jaume de: "Qüestions burocràtiques medievals". ATCA, 11
(1992), p. 360-362 (comentari i transcripció d'una carta del Bisbe de
Girona Berenguer de Cruïlles (15-III-1359) de l'ADG en què reclama
l'expedició d'una lletra del rei que no li acaba d'arribar mai).
PUJOL i CANELLAS, Miquel: "Un inventari de la notaria d'en Bonfill fins al
primer terç del segle XVII a Castelló d'Emptíries". AIEE, 21 (1988), p.
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RAGUER , Eudald; PUIG, Pere: Textos mèdics catalans (Pediatria i obstetrícia al s. XVIII). Ripoll, Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès,
1989, 97 p.
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reedició del text". Miscel·lània AM. Badia i Margarit, 2, Montserrat,
Publicacions de l'Abadia, 1985, p. 111-143 (estudia i transcriu aquestes
ordinacions, mitjançant l'exemplar més antic conservat a l'AHCB).
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ROURA, Gabriel: "Una versió del Cant de la Sibil·la". ATCA, 7-8 (1988-89),
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1977. Patronat d'estudis històrics d'Olot i Comarca, Olot, 1978, p.
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sobre l'estat de les parròquies de l'Ardiaconat de Besalú a principis del
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WEBSTER, Jill R.: "Col·lecció de documents del convent de Sant Francesc de
Girona (1224-1399). 11". AIEG, XXX (1988-89), p. 141-226.
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d'Imatges. Propostes de classificació i conservació. Barcelona, Dep. de
Cultura de la Generalitat, 1988, 29 p.
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PoWe, 5(juny 1980), p. 13.
BUSQUETS i DALMAU, Joan: "Història i historiografia de l'Empordà al
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LLORET, Josep: "Algunes idees sobre el futur Arxiu". Papers del Montgrí,
Torroella de Montgrí, núm. 1, (1982), p. 37.
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Solsona, 1993, vol. I, p. 9-28.
MAYANS i PLUJA, Antoni: Els arxiu municipals de les comarques de la
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SOLER i SIMÓN, Santi: "El patrimoni documental: una reflexió". Proa,
Palamós, núm. 43, (1989), p. 17.
SOLER i SIMÓN, Santi: Organització i descripció dels fons documentals de
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notaris, els fons i els arxius notarials de Girona).
DURAN i SANPERE, Agustí: "Els arxius documentals de Catalunya durant la
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Golobardes presenta la compilació de 21 documents i llibres procedents de la Biblioteca del Palau de Peralada).
BIBLIOTECA PÚBLICA DE GERONA: Exposición de proyectos y grahados
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Carreras, 1949, 8 p.
COSTA, Lluís: "L'Arxiu Municipal de Begur: un procés en evolució". Es
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DANÈS TORRAS, Joaquín; SALA GIRALT, Carmen: Exposición bibliogràfica conmemorativa del centenària de la prensa local olotense (1859-
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Arxiu Capitular de Girona.
Arxiu Diocesà de Girona.
Arxiu Històric de Girona.
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
Arxiu Històric de la Ciutat de Girona.
Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos.
Annals de l'Institut d'Estudis Gironins.
Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca.
Arxiu de Textos Catalans Antics.
Biblioteca de Catalunya.
Boletín de la Real Acadèmia de Buenas Letras de Barcelona.
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