EL SALVAMENT DELS ARXIUS
CATALANS DURANT LA GUERRA CIVIL
ESPANYOLA (1936-1939)

"L'Archiviste est homme de paix. Les documents de ses Archives peuvent etre les témoins de luttes cruelles et tragiques; les historiens qui les commentent peuvent aussi porter leur passion personnelle dans les pages de leurs livres; mais l'Archiviste ne
doit pas avoir de préférences; sa personnalité doit disparaltre derriere les rayons de
ses registres et de ses dossiers. Si le hasard le submerge dans une ambiance de guerre
il doit agir dans cet esprit. Le Service des Archives de la Généralité de Catalogne est
né, précisément, sous un ciel de guerre. Ses Archivistes ont été mobilisés comme une
Section de la Croix Rouge destinée a protéger le témoignage documentaire des généralions passées qui doit etre légué aux générations futllres pour ne pas interrompre
la chalne de l'histoire hu maine. "1 (Agustí Duran i Sanpere)

Aquesta comunicació2 es planteja reconstruir el salvament dels arxius
catalans durant la guerra civil espanyola. Agustí Duran i Sanpere fou el "conductor" del que ell mateix va anomenar la "Creu Roja" del patrimoni documental
catala. Volem, dones, acostar-nos i alhora difondre la tasca intensa i arriscada que
en Duran i Sanpere i un nombrós grup de col·laboradors van dura terme des de
l'inici fins a la fi de la guerra.
1.- Guerra civil i revolució: el patrimoni documental en perill

Setanta anys després del seu esclat, és evident que la guerra civil espanyola,
significa un dels capítols més dramatics per a la historia de Catalunya.També és
ben cert que la guerra provoca, en els anys en que es desenvolupa, greus malvestats que afectaren tant el context social, polític, economic com cultural.
1

2

Conferenáa oferta per Agustí Duran i Sanpere en el VHI Congrés de Ciencíes Historiques celebrat a
Zuric el mes d'agost de 1938. Arxiu Agustí Duran i Sanpere, Arxiu Comarcal de Cervera.
Aquesta comunicació s'emrnarca en el procés d'elaboracíó de la tesi doctoral que duu a terrne el
mateix autor i que porta per títol Els arxius i el conflicte polític en el seg/e XX: El cas deis arxius catalans
(1931-1975), des del Departarnent d'Historia Conternporania de la Universitat de Barcelona.
Alhora, aquest text és una versió extractada de l'article del mateix autor "El salvament deis arxíus
catalans duran/ la Guerra Civil espanyola (1936-1939)". Llígall. Rei,ísta Catalana d'Arxivística, Barcelona,
Associació d'Arxivers de Catalunya, 2000, 16, p. 85-151, pretenent així donar constancia del "cas
catala" en motiu de la ternatica plantejada en aquestes jomades. Pera disposar de més exhaustivitat
sobre el tema es recomana consultar la bibliografia de !'autor que s'adjunta al final del text.

REVlSTA D' ARXIUS 2003-20061

367

El patrimoni cultural del país, comen tot conflicte bel·lic, es trobava exposat
a la possibi1itat de desatenció fori;osa per part deis seus responsables i als perills
inherents de destrucció i desaparició.
Així, el patrimoni documental en particular havia de patir, tant les amenaces
de qualsevol guerra, com especialment l' objectiu indiscriminat del que en aquest
cas representava l'església i la propietat.
"La guerra significava un risc constant pera persones i béns, pero els arxius, públícs
o privats, esdevingueren, ambla revolucí6, especialment vulnerables, i molts caigueren i
foren destrui"ts. "3 "Va haver-se de lluitar contra els extremistes que no tenien cap respecte
envers els documents antics, encara menys sí eren de caracter religiós o burges i que
exigien pasta de paper pera les impremtes dels seus diaris. L'Arxiu Notarial de la Seu
d'Urgell i el de l'Ordre de Sant Joan de Jerusalem eren ja venuts al drapaire quan aconseguírem rescatar-los. Aixo ens va obligar a dissimular els diposits i a posar en aquests
retols erronis."4
O' aquesta manera, els arxius del país eren tant o més febles davant dels fets
bel·lics que les mateixes vides humanes.
"L'espectacle feria profundament la consciencia deis qui teníem per missió transmetre
els vells m-1clis documentals d'una generació a l'altra. L'Arxiu Historie de la Ciutat estava
ben situat pera intentar la salvaguarda deis arxius més amenac:ats, religiosos, notarials i patrimonials de famz1ies destacades. "5 La Casa de l'Ardiaca -o Arxiu Historie de la Ciutat de
Barcelona-Jau utilitzada coma indret destinat a la concentració provisional deis arxius." 6
Pel que fa a les primeres mesures de protecció del patrimoni cultural, un
decret del 24 de juliol de 1936, incautava a favor de la Generalitat de Catalunya
tots els materials i objectes d'interes pedagogic, científic, artístic, historie, arqueologic, bíbliografic i documental, que es trobessin situats en els edificis o locals
d'institucions públiques del territori de Catalunya afectats pels esdeveniments
del moment (art. lr). A més, els Comites havien de posar sota la salvaguarda de
les Milícies ciutadanes i altres forces a les ordres de les autoritats constituiües,
tots els susdits materials i objectes (art. 2on).
El 31 de juliol del mateix any, un altre decret regularitzava el Servei d' Arxius,
Biblioteques, Museus, Monuments i Excavacions ambla finalitat d'evitar les confusions que lá multiplicitat d'iniciatives privades i espontanies podia crear a
l'hora de defensar el patrimoni historie en perill.

2.- La Secció d'Arxius i el salvament deis arxius catalans

Agustí Duran i Sanpere (1887-1975), aleshores director de I'Arxiu Historie
de la Ciutat de Barcelona i nomenat Cap de la Secció d' Arxius del Servei de Pa~

DURAN I SANPERE, A. "Els arxius documentals de Catalunya durant la guerra deis anys 19361939". A:.Barcelona i la seva historia. L'art i la cultura. Barcelona: Curial, 1975, volum 3, p. 622.
• DURAN Y SANPERE, A. "Nota sumaria de los trabajos realizados durante el dominio del Gobierno
rojo para la protección de los Archivos Históricos de Cataluña". Barcelona: 15 de abril de 1939. Capsa
413. Fons de la Generalitat de Catalunya (II República). Secció d'Arxius del Servei de Patrimoni
Historie, Artfstic i Científic. Arxiu Nacional de Catalunya (ANC).
5
Op. Cit. DURAN I SANPERE, A. "Els arxius documentals ...". p. 622.
6
Op. Cit. DURAN I SANPERE, A. p. 623.
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trimoni Historie, Artístic i Científic de la Generalitat de Catalunya (per Decret
del 2 de juny de 1936), assumí, en aquelles circumstancies, el salvament del patrimoni documental del país.
"La Secci6 d'Arxius del Patrimoni Artístic de Catalunya, fou constitui'da el mes
dejuny de 1936. Anavem a executar un pla minuciosament premeditat i anavem a
portar-lo a la practica amb calma í m~tode." 7 "Pero, els esdeveníments que esprodui'ren al mes vinent, desbarataren tots els nostres proposits i ens obligaren acentuplicar el treball, acudint desesperadament alla on perillava un arxiu, recorrentCataIunya d'un cap a l'altre, en una feina que en podríem dir de Creu Roja delsnostres
arxius (. . .)." 8
"En iniciar-se la guerra civil, només anunciada la decisió presa per l'Arxiu Historicde sortir cavallerosament a la defensa del patrimoni documental, es forma aviat
unequíp de voluntaris que compliren com a bons, sense acovardír-se davant els múl9
tiples i variats perills que día rere dia anaven apareixent. La tasca fou complexa i aspra."
Amb l' objectiu de salvaguarda r els arxius, la Secció d' Arxius va seguir unes
normes constants:

- "Portar un Diari de totes les operacions realitzades.
- Concentrar els Arxius en un redui't nombre de diposits que després va anarreduintse més, per poder atendre millor la seva custodia, procurant en la mesuradel possible
reunir els procedents de la mateixa comarca.
- Mantenir sempre les indicacions de proced~ncía i la integritat deis fons.
- Protegir-los en caixes o en diposits impermeables segons els casos, situant-los en
els locals més resistents i dissimulats.-Conservar-los formant paquets numerats en cas
d'una evacuaci6 obligada.-A última hora, on era factible, tancar els diposits amb paret
díssimulada (com esva fer a Tarragona í a Ripoll). "1º
Al voltant d'en Duran i Sanpere hi col·labora un nombrós equip distribuil
segons les tasques a desenvolupar:
-Administr ació (2 persones).
- Recollida i trasllat d'arxius (20 persones).
- Ordenació i formació d'inventaris (29 persones).
- Restauració de documents (4 persones).
Hi formaren part també 11 persones que, per trobar-se perseguides,
sol·licitaren figurar en la Secció d' Arxius dissimulant la seva condició (la majoria
11
sacerdots} per tal d' ostentar un certificat de treball.

,
Op. Cit. DURAN I SANPERE, A. p. 622.
• Entrevista a Agustí Duran i Sanpere. "El salvament i la conservació deis andus de Catalunya".Ultima
Hora de 26 de desembre de 1937. Recull de Premsa. Arxíu Agustí Duran i Sanpere. Arxiu Comarcal
de Cervera.
• Op. Cit. DURAN I SANPERE, A. p. 623.
Gobierno
'º DURAN Y SANPERE, A. "Nota sumaria de los trabajos realizados durante el dominiodedel1939.
Capsa
rojo para la protección de los Archivos Históricos de Cataluña". Barcelona: 15 de abril
413. Fons de la Generalitat de Catalunya (II República). Secció d' Arxius. ANC.
11
Relación del personal que ha colaborado en la protección de los Archivos Históricos de Cataluna
durante la dominación del gobierno rojo por indicación de la Dirección del Servicio, s.d .. Capsa 413.
Fons de la Generalitat de Catalunya (II República). Secció d' Arxius. ANC.
7
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En una altra relació més completa es diferencia el personal amb nomenament
oficial (21 persones), el personal eventual (25 persones) i el personal col-laborador
(30 persones). 12
El 4 d'agost de 1936, un d ecret posava tota la document ació anterior al segle
XIX i procedent d' Institucions públiques, Corporacions i Comunitats de tota mena
i patrimoni s familiars de I'antiga noblesa (art. lr), així com també, els arxius Municipals, Notarials, Judicials, Parroquials, Episcopal s, Conventuals, Capitulars i
altres de similars (art. 3r) a disposicíó de la Generalitat de Catalunya.
En l'article 6e. del mateix decret, la Secció d' Arxius del Servei del Patrimoni
Historie, Artístic i Científic de Catalunya "tindra cura del compliment de les disposicions del present Decret amb la urgencia que les presents circumstancies imposen. "13
3.- Organització dels arxius catalans per al seu salvamen t

Duran i Sanpere, conscient de les amenaces de la guerra, va desentran yant
els aspectes organitzat ius del salvament.
"(... ) Igual com s'Jm Jet en les obres deis nostres museus, calia ara resguardar del
perill deis bombardeigs aeris els arxius catalans (.. .). A aquest objecte, tenim a Catalunya
dos arxius-refugis, un per a les comarques occidentals (Poblet) i un altre per a les comarques orientals (Viladrau).
Per cert, que el trasllat deis documents a aquests arxius-refugis s'ha Jet per mitja
d'unes caixes especials, que gairebé m'atreveixo adir que hauríem de patentar. L'Arxiu
pot dir-se que ha estat portat al refugi tot muntat, gracies a aquestes caixes amb prestatges. Així, a desgrat de tenir-los allunyats de Barcelona, no els tenim magatzemats ni
molt menys, sin6 que es traben perfectament instal·lats, a disposició deis investigadors
que vulguin utilitzar-los.
Els arxius es poden dividir en: eclesiastics, patrimonials i judicials. Al ram deis
arxius hi ha uns quants axiomes que no es poden contradir. Un d'ells és que els arxius
s'han de conservar coma unitats independents. En el possible, cal també mantenir-los al
lloc d'orígen. Aixo darrer és un xic difícil, car conservar-los tots en bon estat sense trans12

13

Relacions de personal, s.d .. Capsa 413. Fons de la Generalitat de Catalunya (II República). Secció
d' Arxius. ANC.
Tot i amb aixo la Secció ana encara més enlla: " La Secció estava, per exemple, facultada solament per
a recollir la documentaci ó anterior al segle XIX pero va superar aquest Umit quan va tenir ocasió de
superar-lo i aixl salva els documents més moderns de les cúries Diocesanes, els últims protocols deis
notaris de Tortosa i de la Seu d'Urgell, els duplicats de partides sacramentals deis Arxius Episcopa ls
i
tants Uibres d'administra ció d 'entitats i particulars. La Secció també va guarda els llibres de partides
de les parroquies en lloc d 'en tregar-los tal com estava disposat i, fins i tot, els objectes de culte que
va poder dissimular entre els documents per tal d'evitar que passessin per seleccions vergonyoses
.
D' aquesta manera es va salvar el tresor litúrgic de la comarca de Cervera i el del convent de Vallbona
de les Monges amb peces de valor extraordinari al costat d'altres tal vegada insignificants artísti•
cament pero tan respectables com les altres. Altees disposicions incornplides foren les de segregar
deis fons documentals els docurnents de valor extraordinar i per formar diposits especials prop de
la frontera. Les consignes secretes a les quaIs va obeir el personal de la Secció d' Arxius foren de
resisti'!ncia absoluta a tals proposits i el que es va fer a la practica fou internar els Arxius de la Seu
d'Urgell, de Figueres, de Castelló d'Empúries i altres." DURAN Y SANPERE, A. "Nota sumaria de
los trabajos realizados durante el dominio del Gobierno rojo para la protección de los Archivos Históricos de Cataluña". Barcelona: 15 de abril de 1939. Capsa 413. Fons de la Generalitat de Catalunya
(II República). Secció d ' Arxius. ANC.
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portar-los, requeriria una organització i unes despeses fabuloses. Per aixb hem establert
aquest projecte. A Barcelona hem instal·lat un Arxiu Historie General de Catalunya, que
anira al'edifici que era Palau Episcopal. Reunirem en aquest Arxiu general tots els arxius
barcelonins i tots els forans que no poguessin ésser mantinguts al lloc de procedencia.
Després, escampats per Catalunya, hi haura unes concentraciuns d'arxius, per exemple
radicades en viles caps de partit judicial, on ja tradicionalment resideixen els arxius notarials i judícials. A les capitals de veguería, hom pot constituir arxius més importants. "14
La Nota sumaria de la memoria signada per Duran i Sanpere !'abril de 1939,
ens informa d'on s'instal·laren els arxius-refugi arreu de Catalunya. Se situaren
inicialment a Lleida, Tortosa, Cervera, Manresa, Reus, Tarragona, Poblet, Barcelona, Vic, Girona, Ripoll i Viladrau. Pero, "a mesura que l'evacuació for,osa de
les poblacions ho feia inevitable, els diposits que havien de desapareixer es concentraven
a Viladrau o a Barcelona per a no produir confusions. En els casos en que els Arxius
es trobaven sujicientment protegits en el seu empla(ament originari es procura que no
hi sortissin, com va succeir a Olot, Cardona, Sabadell, Terrassa, Palamós, Montserrat i
molts altres llocs, així com el cas de l'Arxiu Notarial de Barcelona; sobre aquests Arxius
l'acció de la Secció es limitava a exercír la vigilancia possible pera retirar-los en cas de
presentar-se algun perill. Per exemple, a Girona, varen restar en els seus propis locals
l'Arxiu Municipal, el Capitular i el Diocesa. A Vic, el Municipal i el Capitular, etc." 15

4.-Els diposits documentals
D'una forma més detallada, els diposits documentals que van fer possible
la instal·lació i protecció de la documentació es concretaren en les següents
ubicacions;
La Casa de l'Ardiaca -Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona- fou utilitzada com a indret destinat a la concentració provisional deis arxius (Decret del
4 d'agost de 1936).
Pero, també calgué utilitzar altres edificis a Barcelona, a més de la Casa de
l'Ardiaca, la casa núm. 2 i 4 del carrer de la Palma de Sant Just, antiga Casa del
Retir i de l'Esperanc;a (segons el decret del 21 d'agost de 1936, "per tal que els fans
documentals posats a disposició de la Generalitat, que calgui concentrar a Barcelona,
puguin ésser ordenats convenientment abans de donar-los instal·lació definitiva a l'antic
Palau Episcopal)", oferta per la Caixa de Pensions i d'Estalvis. Pel decret del 29
de setembre de 1936, ''l'Arxiu General de Catalunya sera instal·lat en l'edifici de l'exPalau Episcopal de Barcelona", en el qual finalment no es portaren a terme les obres
d'adequacíó (Decret del 12 de febrer de 1937). Una casa del carrer Setantí núm. 2,
cedida pel seu propietari Lluís Guarro, i una altra casa del carrer de Sant Gervasi
núm. 45, que la senyora Grassot, vídua de Maspons, que n'era propietaria, oferí
per al servei de la ponencia d'arxius.
El convent de l'Esperanr;a havia estat saquejat i molt malmes pero serví per
a la recollida de molts arxius i per a deixar-los classificats segons la seva procedencia i emprendre la tasca de neteja i ordenació, així com l' aplanament dels per" Ibíd. "El salvament i la conservació...".
Ibíd. DURAN Y SANPERE, A. "Nota sumaria de los trabajos ...".

15
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gamins que hi arribaven enrotllats í ensacats. Els bombardeigs a la ciutat no eren
l'únic factor de risc en el mantenim ent coma diposit d'arxiu en aquest convent; el
fet de tractar-se d'un convent atreia tot sovint escamots poco molt incontrolats.
Pero la realitat era que les bombes de la guerra esclataven sovint pels
voltants de l'esmenta t convent i, calgué cercar algun nou refugi allunyat de les
zones que semblave n estar més en perill. S'aconseg uí destinar-hi el Monestír
de Pedralbes (pel Decret del 7 d'octubre de 1938 és destinat a la instal-lació del
l' Arxiu Historie General de Catalunya), í el canvi fou fet rapidamen t. Quan
el mes d'octubre de 1938, caigué una bomba d'aviació a l'Esperarn;a, ja no hi
quedaven més que alguns escassos metres de prestatger ia ocupada. L' explosió
destruí la teulada i els terrats superiors de la casa, i malmeté una gran part de
l'edifici. Aleshores, es comprova l'eficacia del sistema de protecció que s'havia
adoptat per als lligalls i els volums documentals, sistema que consistia a fer-ne
paquets molt premuts arrenglera ts ajustadam ent a les prestatgeries. Cap deis
paquets així disposats no caigué, malgrat l'explosió produi'da a la mateixa sala
on eren.
Decidida l'evacuació del convent de l'Esperan<;a, el trasllat deis arxius fou
realitzat amb gran pressa durant la segona meitat del mes d'octubre de 1938. A
mitjan setembre era feta la conducció a Pedralbes deis fons documentals acollits
al Palau Episcopal. Pedralbes era un indret quiet, fora del radi acostumat de les
bombes.
A la casa Guarro del carrer Setantí foren instal-lats els documents procedents
del Palau de Justicia. Així per evitar les conseqüencies que podia patir un arxíu
ubicat en un edificí públic com era el Palau de Justicia, en cas d'ésser bombardejada la ciutat de Barcelona, 1'11 de desembre de 1936 l'arxíver judicial Felix
Duran i Cañameras va posar-se en contacte amb el Cap de la Secció d' Arxius de
la Generalitat de Catalunya i es va aconseguir que aquest destinés un edifici per
a conservar l' arxiu del' Audiencia de Catalunya.16 El trasllat del fons va comen<;ar
el dia 18 de desembre del mateix any i va sufragar les seves despeses la Secció
d' Arxius, havent contribui't amb dues-centes pessetes l' Audiencia, quantitat que
es va destinar a pagar vint jornals del mosso, Joan Sanmartín, que va treballar
en aquesta feina. Fins i tot, "aprofitant aquest trasllat han passat des de l'Arxiu de
/'Audiencia al de la Corona d'Arag6, on pel seu caracter historic-governatiu, haurien
d'haver estat sempre, un bon nombre de fons. (. .. ) També s'ha portal a "l' Arxiu Comercial" del carrer de la Palma de Sant ]ust núm. 6, antic edifici de l'Esperani;a, els
llibres de comer~ deis segles XVIIII i XIX, que en número de mil cent hi havia a l'arxiu
de l'Audiencia. "17
El 6 d'octubre de 1937, una ordre signada pel Conseller de Justída, Pere
Bosch i Gimpera, resolia que "tota la documentaci6 anterior a l'any 1800 existent a
16

17

El document d' acord entre Agustí Duran i Sanpere i Felix Duran i Cañameras, amb data del 15 de
desembre de 1936, ho constata "per traspassar els fons de carllcter historie a la casa Guarro del carrer
Setantí núm. 4, amb lo qua! es procura evitar per tal fons, les contingencies que emanades de la
situació present podrien sofrir a causa de radicar en el mateix edifici del Palau que ocupen els Tri•
bunals". Capsa 402. Fons de la Generalitat de Catalunya (11 República). Secció d' Arxius. ANC.
Aquesta afirmació es constata en un altre document d'acord entre Agustí Duran i Sanpere i Felix
Duran i Cañameras, amb data d el 15 de desembre de 1936. Capsa 402. Fons de la Generalitat de
Ca•
talunya (fl República). Secció d'Arxius. ANC.
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l'Arxiu de !'Audiencia Territorial de Catalunya s'entendra traspassada al Departament
de Cultura, per tal d'ésser lliurada a l'Arxiu Historie de Catalunya." I en segon lloc, es
fara un inventari de tots els documents.
La casa Maspons i Grassot tarnbé serví per a l'ordenació i la custodia de les
biblioteques particulars que per decisió deis seus propietaris venien a !'empara
de l'organització de la Secció. En aquesta casa del carrer de Sant Gervasi, el
13 d'agost de 1938, s'hi trasllada tarnbé docurnentació de la Casa de 1'Ardiaca
després que aquest edifici patís les conseqüencies del bombardeig del 19 de julio]
del mateix any.
Pe! que fa a I' Arxiu de la Corona d' Aragó, mantingué una part deis seus fons
documentals i una altra part es trasllada a Viladrau.
L'Arxiu Historie de Protocols de Barcelona mantingué els seus fons
documentals.
Fora de Barcelona s'establiren diversos centres de protecció, alguns arnb
caracter provisional id' altres considerats rnés permanents. A Girona i a Vic, els
documents foren dipositats als respectius palaus episcopals. A Girona s'utilitza,
a rnés, part d'unes velles cases canonícals enrunades. El Monestir de Poblet,
la Santa Cova de Manresa (la Residencia de Jesui.les anomenada La Cava, per
acord del' Ajuntarnent del 27 de gener de 1937), l' Arxiu Historie de Cervera (a
la Universitat), i alguns altres indrets foren, així mateix, convertits en diposits
ocasionals de documentació antiga durant els perills motivats per la guerra.
Alguns d' aquests diposits hagueren de replegar-se a noves bases segons els
incidents de la guerra. Juntament amb aquests tres darrers, els Arxius Histories de Lleida (]'Antic Hospital de Santa Maria -provisionalment-), Tortosa
(el Col·legi de Sant Lluís fou ofert per l' Ajuntarnent de Tortosa i acceptat per
la Generalitat en el decret d'establirnent de l'Arxiu Historie de Tortosa, del
10 de febrer de 1937), Reus, Tarragona (la Casa Montoliu, segons acord de
l' Ajuntament de 1'11 d'octubre de 1937), Girona (la Casa Falló forrnava part
del Palau Episcopal i fou oferta per la Comissió del Patrirnoni Artístic i Arqueologic de Girona i acceptada perla Generalitat en el decret d'establiment
de l' Arxiu Historie de Girona de 1'l de juliol de 1937), Ripoll (1' Arxiu-Museu
Folklbric de Ripoll estava instal·lat darnunt de l'església de Sant Pere; el mes
de julíol de 1937 havía passat a ocupar la integritat de l'edifici per acord de
l' Ajuntament i de la Junta Conservadora del mateix Arxiu-Museu. La Generalitat en fer-se carrec d' aquest Arxiu-Museu i posar-lo entre les institucions de·
la Secció d' Arxius, va acceptar la incautació d' aquell edifici --Ordre del 25 de
juny de 1937-), Vic (la Catedral; ala del claustre on ja existía l' Arxiu Capitular,
ampliat arnb sales de la planta baixa i del pis segon) i Terrassa varen funcionar
corn a diposits de concentració. 18
Viladrau fou convertit en el diposit de l' Andu General de Catalunya, davant
deis perills de bombardeig a Barcelona.

18

Op. Cit. DURAN I SANPERE, A. p. 622-639 i Relació d'edificis destinats al Servei d'Arxíus. Capsa
401. Fons de la Generalitat de Catalunya (II República). Secció d'Arxius. ANC.

REVISTA o'ARXIUS

2005-20061373

5.- El cas del'Arxiu de la Corona d'Aragó

Per l'article 2on del decret del 4 d' agost de 1936, l' Arxiu de la Coronad' Aragó
també restava a disposició de la Generalitat. Aquest fet motiva cert "recel" a la
direcció de l'esmentat arxiu degut a la seva titularitat estatal, quan en realitat
garantia la seva preservació.
Jesús Martínez Ferrando, aleshores el director accidental, explica les mesures
de protecció que es varen prendre:
"Como medida precautoria se procedió a una selección de fondos que fué bajada a
los amplios sótanos del edificio, donde mejor podia resistir ésta cualquier contingencia
desgraciada.
Más tarde, dicha selección de fondos tuvo que ser trasladada a Viladrau, lugar que
ofrecía apropiadas condiciones en aquellas circunstancias por su situación recatada en las
alturas de la sierra del Montseny. En esta nueva medida influyó una sugerencia y ayuda
de D. Agustín Durán y Sanpere (. .. ).
La documentación fué instalada en una torre particular del citado pueblo, junto con
otras fondos del Archivo Histórico de la Ciudad. A Viladrau se llevó un verdadero tesoro:
Cuatro mil registros de la Cancilleria Regia medieval, la magnífica y copiosa selección de
cartas reales en su totalidad, unos 18.000 pergaminos , las series de códices de los monasterios de Ripoll y de "San Cugat", las de incunables y libros raros, las bulas en papiro y
otras series valiosas. Ello permitió efectuar una segunda selección de fondos dentro de lo
que quedaba en Barcelona que fué bajada a los sótanos, con lo cual la situación se alivió
bastante. La documentación permaneció en Viladrau sin que le aconteciera ningún incidente desagradable. "19
6.- Viladrau, refugi deis arxius catalans

El 30 de novembre de 1936, Duran i Sanpere s'adre'-a al conseller de Cultura
de la Generalitat, Ventura Gassol, expressan t el risc que comportav a el fet de
mantenir els arxius més importants prop dels edificis de govern de la ciutat.
Aleshores, per aquesta raó recomana la conveniencia de dipositar els arxius a
Viladrau, poble que es troba "a /'interior de Catalu11ya i separat de tota ruta important,
que ofereix les garanties necessaries, reforrades per /'oferta que ha jet aquel/ ajuntament
de destinar per aquesta ftnalitat l'edifici o edificis de millor emplarament i salidesa. "20
En data del 13 de desembre de 1936 un document signat per Joan lzal, alcalde
de Viladrau, exposa el següent:
"Que, per tal de correspondre de la millor manera a la conftanra posada per la Generalitat de Catalunya en acordar que el poble de Viladrau es constitueixi en dipositari
de la documentació historica deis Arxius de Barcelona per mentres durin les actuals circumstancies, ,iquest Ajuntament creu convenient que els vei"ns de Viladrau, Jaume Boix,
Ramon Nogué, Miquel Vi/a i Antoni Clos, als quals l'Ajuntament ha dotat d'arrnament i
19

MARTINEZ FERRANDO , J. E. El Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona: Ediciones Ayma,
Barcelona histórica y monumental, 1944, p. 76-77.
"' Expedient de Viladrau. Capsa 409. Fons d e la Generalitat de Catalunya (II República). Secció d'
Arxius.
ANC.
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ha constitui"t els guardes de la població, tinguessin llicencia d'arma concedida per aqueixa
Conselleria de Defensa per a que puguin acompanyar amb la deguda eficacia els camíons
que hauran de fer el transport d'aquells arxius des de Barcelona a Viladrau. "21
6.1.- Cases-refugi

La Secció d' Arxius disposa de tres cases al poble de Viladrau.22 "Aquestes
torres són solides, espaioses, airejades i sense vestigis d'humitat. "23
La casa Balcells fou oferta per l'Ajuntament de Viladrau i acceptada pel
sotssecretari del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya el 9 de
desembre de 1936.
La casa Vídua Crexells, vídua de !'humanista i escriptor Joan Crexells, fou
oferta per la propietaria i acceptada pel sots-secretari de Cultura de la Generalitat
el 9 de desembre de 1936.
Josefina Segimon, vídua del poeta Maria Manent, ens va afirmar que Crexells
va Hogar la casa a Duran i Sanpere. Aquest fet connecta amb la conversa que
vam mantenir amb Eugenfa Crexells,24 filla de la propietaria Francisca Piza i de
I'escriptor. Ens explica:
- "La casa va ser incautada perla Generalitat pera instal·lar els arxius. A l'inici,
van viure a la casa durant un temps, la dona i fills d'en Duran í Sanpere; nosaltres vivíem
a Barcelona, a la Gran Vía núm. 587, fins que el mes de man;: de 1938 varem patír un fort
bombardeig. Aleshores, vam marxar de Barcelona i ens instal-larem a Viladrau, llavors els
Duran van marxar. Recordo que quan vam arribar al poble feia un fred horrorós i també
que a la casa hi havien moltes caíxes. La primera persona que vaig veure va ser l'Emili
Combalia que era l'encarregat deis arxius que hi havia. A Viladrau només hi fórem fins el
novembre del mateix any. Després marxarem a París."
La casa Trias també fou oferta pel seu propietari Joaquim Trias i acceptada
pel sot-secretari de Cultura de la Generalitat. En aquesta casa, Frederic U dina hi
va ser des del desembre de 1936 fins al maig de 1937, i explica:
"Durán i Sanpere, facilitó el traslado de las mejores series del Archivo de la Corona
de Aragón a la torre Trías de Viladrau -hauria de dir Bakells-, que la Generalidad había
incautado (por cierto, de acuerdo con los propietarios) a tales fines. Por cierto, que entre
los fondos allí trasladados figuraba el gran misal de San Cugat y aprovechando la estancia
clandestina del director del Archivo Diocesano de Barcelona, doctor Sanabre, presbítero,
éste celebró la misa, también clandestinamente, siguiendo el texto de dicho misal."25
"No queremos dejar de señalar en este punto la amistad con que nos distinguió
Martínez Ferrando, entonces en Viladrau cuando en la misma mansión, mientras él se
21

22

23

24
25

Ofici adre~at al Sr Conseller de Defensa de la Generalitat de Catalunya per l'alcalde de Viladrau,
13/12/1936. Expedient de Viladrau. Capsa 409. Fons de la Generalitat de Catalunya (ll República).
Secció d' Arxius. ANC.
Relació deis edificis destinats a la Secció d' Arxius, 16/7/1937. Capsa 401. Fons de la Generalitat de
Catalunya (II República). Secció d' Arxius. ANC.
Fragment del 2on punt acordat entre Duran i Sanpere i Martínez Ferrando per tal de traslladar part
de I' Arxiu de la Coronad' Atagó a Viladrau, 18/12/1936. Comunicaciones oficiales entradas, 192140. Secretaria (115 Sec.). Arxiu de la Coronad' Aragó (ACA).
Entrevista efectuada els dies 10/1/1995 i 16/6/2000.
UDINA, F. Guía histórica y descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón. Madrid: Ministerio de Cultura,
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Dirección de los Archivos Estatales, 1986, p. 68.
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preocupaba de la conservación de aquellos fondos, el que suscribe trabajaba, sobre los
mismos, en colaboración con Jaime Vicens Vives; la vida en común, durante unos meses,
me dió ocasión de tratar a fondo a mi antiguo predecesor y de poder calibrar sus grandes
angustias por aquel Archivo que regentaba."26
Ell mateix ens va confirmar que "tota la documentació que es trasllada a Viladrau
va ser instal·lada a la casa Balcells i al mas Noguer. Les cases Crexells i Trias s'utilitzaren
exclusivament com a vivendes del personal que custodiava els arxius."27
Jaume Vila,28 de Viladrau, recordava que, a Can Trias hi havien instaHades
dues persones -"semblaven pare i fill"- que parlaven valencia. Aquest fet es relaciona amb }'origen valencia del director accidental de l' Arxiu de la Corona
d' Aragó d'aleshores, Jesús Ernest Martínez Ferrando.
Segons un informe,29 efectivament, Martínez Ferrando fou a Viladrau "para
no separarse de aquellos fondos" (de]' Arxiu de la Coronad'Aragó) fins a l'inici de
l' any 1938 moment en que retorna a Barcelona. Aleshores, va disposar el trasllat a
Viladrau de José María Estrems "como custodio de los fondos que allí habían." Aquest
hi va romandre fins el juny de 1938, data en que va ser cridat a files. Tot seguit,
en data del 2 de julio] del mateix any, Martínez Ferrando reprodueix un ofici a
Duran i Sanpere, adre~at inicialment al Ilmo. Sr. Dr. Gral. de Bellas Artes, que diu
el següent:
" ...que se confíe interinamente la custodia de los citados fondos a los mismos guardianes de los fondos municipales y históricos de Barcelona y de otras procedencias que la
Dirección de la Generalidad ha reunido en dicho pueblo de Viladrau. Esta situación que,
como digo, sólo sería interina y terminaría tan pronto como el Archivo lograra ver alojado
en Viladrau uno de sus funcionarios." 30
Aquest funcionari va ésser Francisco Lupiani que més endavant ens apareixera en els testimonis d'Emili Combalia i Ramon Arxé. Grades a una carta que
hem trobat, adre~ada per ell mateix a Martinez Ferrando, podem coneixer els
detalls de la seva arribada a Viladrau. El dia 19 d'agost de 1938 diu, "Mi estimado
amigo y compatriota: Llegué a este pueblo sin novedad y con un viaje bastante cómodo,
en la estación no tuve que hacer cola pues hice ver a los guardias que iba en sevicio
oficial y me mandaron pasase directamente a taquilla, llegando a las 12 y 1/2, a la parada
del auto me esperaba uno de los empleados del Archivo pues desde Barcelona les habían
dicho por teléfono llegar(a ese día. Los libros están apilados algunos, pero en muy buenas
condiciones, por esta circunstancia será difícil la comprobación y en cuanto a los pergaminos estan agrupados en los cajones no coincidiendo pues su situación con la del
inventario. "31
A més d' aquestes tres cases del poble, també es disposa de dues cases pairals
del mateix municipi, el mas Noguer i la Noguera.
,. Op. Cit. UDINA, F. p. 98.
z, Entrevista efectuada el dia 28/1/1996.
28
Entrevista efectuada el dia 9/12/1995.
29 "Informe
que el auxiliar del Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos, D. José Maria Estrems y
Méndez, evadido de la Zona Roja, presenta -como mejor proceda- A.V.E. sobre la situación del
Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona." Dirigit al Excmo Sr Ministro de Educación Nacional,
s.d. Educación y Ciencia 3.827. Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares).
30
Ofici núm. 1.571. Capsa 402. Fons de la Generalitat de Catalunya (II República). Secció d' Arxius.
ANC.
31 Cartas recibidas,
1931-38. Secretaria (48 Sec.). ACA.
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El 23 d'abril de 1938, Francesc Bofill ofereix el mas Noguer, propietat
de la seva poderdant Soletat Pascual, vídua de Ramon Bofill, a la Secció
d' Arxius.
Roser Bofill, néta de Ramon Bofill, recordava quan retorna a Viladrau (a
l'edat de 9 anys), acabada la guerra:
"El primer pis (la Sala Gran del Noguer) estava ple de prestatgeries en fileres i

llibres ben posats. Per evitar que hi poguessin haver més registres, amb tot el perill
que aquests comportaven per la integritat de la casa, s'hi van instaZ.Zar els arxius.
D'aquesta manera, la casa quedava protegida. Finalitzada la guerra, la meva tia els
donava pressa pera que traguessin tota la documentació, jaque hi volien anar a passar
l'estiu. No els van acabar de treure fins el mes de maig. Ho feien per una Justa disposada
en forma de tobogan. "32
Un fil] deis masovers del Noguer, ens explicava:

"Els arxius es trobaven instal·lats en la planta baixa i en el primer pis del mas. Una
vegada van venir uns de la FAI de Vic i ens van amenai;ar que ho cremarien tot, llavors
de seguida els hi vam oferir ous i botifurres ifinalment varen marxar. Els arxius també es
trobaven instal·lats a la casa Balcells. "33
Respecte al mas de la Noguera, nornés hem trobat una nota34 que diu, amb
data del 23 de gener de 1939:

"Aquesta casa, esta destinada al Servei de Protecció deis Arxius Histories de la Generalitat de Catalunya, per acord establert entre els seus propietaris Srs. Maspons, el
comandant Lluís Balaguer del Se. Cos de l'Exercit i el Director del Servei d'Arxius, Sr.
Duran i Sanpere."
Revisant les actes municipals de l' Ajuntament de Viladrau, des de 1936 al
1939, només hern trobat la següent referencia pel que fa a cases-refugi d'arxius,
amb data de l'l d'abril de 1938:
"També es posa de manifest que la Dirección del Tesoro Artístico Nacional ha deter-

minat traslladar a la casa de "Can Gad" (Can Gat) part dels documents de l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, i verificar en l'esmentat edifici algunes obres pera millar adaptar-lo al
fique va destinat, les quals seran efectuades sota el control d'aquest ajuntament a carrec
de l'esmentada Dirección General del Tesoro Artístico, que ha deixat dipositades, mil
pessetes pera les primeres despeses que reporten les obres esmentades."35
L'antic masover de Can Gat, Josep Salarich, pero, ens afirrnava que ell no va
veure arribar rnai documents a dita propietat.36
Després de parlar arnb una serie d'habitants del poble que van viure el
període de la guerra a Viladrau, podem constatar el caracter de "missió secreta"
(o, coma mínim, portada a terme ambla maxima discreció) del trasllat de part
deis fons documentals de Barcelona, ja que una gran part coneixien únicament la
instal·lació d'arxius a la casa Balcells.
En sessió del 10 de febrer de 1937, la Cornissió del Servei d' Arxius, Biblioteques i Monuments de la Generalitat, destina al Diposit d' Arxius de Viladrau,

31

Entrevista efectuada el día 25/1/1996.
Entrevista efectuada e l día 16/12/1995.
" Arxíu Agustí Duran í Sanpere. Arxiu Comarcal de Cervera.
35
Llibre d' Acles del' Ajuntament de Viladrau, 1936-39. Arxíu Municipal de Viladrau.
36
Entrevista efectuada el día 9/12 /1995.
33
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"dos Auxiliars pera que col-laborin en la tasca de defensa i organització d'aquells fons
documentals, Ignasi Arques i Emili Combatía. "37
L'Emili Combalia38, ens explicava el seu interessant testimoniatge:
- Estiuejiivem ja abans de la guerra a Viladrau, el meu pare tenia llogada la casa
Trias. Hi havia una bona amistat amb en Duran i Sanpere. Esclatada la guerra ens va dir
si podría disposar de la casa pera dura terme el salvament deis arxius. Aixo mateix va fer
ambles dues cases del costat, la casa Crexells i la casa Balcells. Així, el mateix any 1936
varem abandonar Can Trias i ens vam instal·lar durant tota la guerra a una de les cases
d'en Joanic prop d'on estava la famt1ia Goytisolo.
- Jo em trobava en edat de quintes pero tenia prorroga per estudis i aleshores la Generalitat em va nomenar auxíliar, sense dret a sou ni retribució, deis arxius (incunables
i pergamins enrotllats) que s'anaven portant en camions a Viladrau junt amb l'Ignasi
Arques, que era de Cervera, amic d'en Duran.
- La meva feina amb l'Ignasi Arques consistía en aplanar i classificar els pergamins
que ens arribaven enrotllats. A la casa Balcells seguíem el següent procés, agafavem els
pergamins i anavem a la cuina de la casa, els posavem plans, els netejavem amb unes
esponjes humides i els mullavem amb aigua pel darrera per tal d'estirar-los, llavors per
la cara mullada hi posavem un paper secant i així un sobre l'altre. Quan en teníem una
pila els posaven unes fustes planes en la part superior i a sobre d'aquestes, pedres de
barita. S'obtenía així una premsa un pel rudimentaria pero, de ben segur, útil en
aquelles circumstancies. L'endemii es treia el paper secant i ja estaven plans. El pas
següent era arxivar-los en unes calaixeres de Justa que ens feia un fuster de Viladrau de
tal manera que quedessin classificats per la procedencia i la data. Varem aplanar mils de
pergamins.
- Als matins treballavem de tres a quatre hores i també a les tardes. Jo anava amb
roba vella i amb pantalons de pana per treballar. L'lgnasi Arques tenia la clau de la reixa
del jardí i la porta de la casa. En Duran venia cada quinze dies per veure com anava la
feina. Venia amb un Hispano-Suiza que havia estat del boxejador base Paulina Uzcudun,
portava escolta. Era molt amable i molt simpatic. Per cert, hem pogut constatar que el
vehicle tenia la matrícula SS-8.925.
- No recordo que hi hagués documentació a Can Crexells, ni a Can Trias.
- Martínez Ferrando estava ínstal·lat a Can Trias amb un nen d'uns dotze anys.
- Cap al final de la guerra, va apareixer Francisco Lupiani.
- En Duran era un home fantastic, treballador, molt huma, "intachable".
Martí de Riquer39 també va col·laborar amb la Secció d' Arxius. Ho va fer
des de principis del mes d'agost de 1936 fins el julio! de 1937, quan va passar al
bandol nacional.
- Aleshores el Sr. Duran em va fer uns dibuixos de les cases de Viladrau on es
trobaven instal·lats els arxius. Quan vaig marxar al front no em vaig endur el paper
per evitar possibles perills, ho vaig retenir a la memoria i ja des del mateix front ho vaig
tornar a dibuixar i Ii vaig enviar a Xavier de Salas Bosch, el qua! es trobava a Burgos en
una Direcció General d'Interior amb Dionisia Ridruejo. Xavier de Salas va fer arribar
37
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Expedient de Viladrau. Capsa 409. Fons de la Generalitat de Catalunya (II República). Secció d' Arxius.
ANC.
Entrevista efectuada el dia 17/1/1996.
Entrevista efectuada el dia 17/1/1996.
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aquesta ínformació a l'Estat Major d'Avíació i Artillería i d'aquesta maneras 'evitaren els
bombardeigs a la població de Viladrau.
La prova que aquells dibuixos arribaren a l'estament militar ens l'explica ell
mateix:

- En el consell de guerra del Sr. Duran, en el que hi vaig declarar, vaig tornar a veure
aquells dibuixos que jo havia refet quan el jutge instructor va obrir l'expedient.
- Davant del perill d'anar els arxius a l'estranger, el Sr. Duran va estar sempre ferm
en que no surtissin.
- Durant l'any que vaig treballar amb el Sr. Duran vaig pujar a Viladrau dues o tres
vegades. Ell hi tenia la dona i les filies, Jet que podía dissimular l'assumpte deis arxius.
- El Sr. Duran m'explicava que davant I'imaginat rumor de la gent del poble de
Viladrau que creía que hi havía amagada la Corona deis Reis d'Aragó, va organitzar unes
visites culturals per ensenyar-los el que realment s'hi amagava. Aquest fet connecta
amb la llegenda que explica Martínez Ferrando sobre el tresor dels Reis d' Aragó
que la gent de Viladrau creía que estava amagat. Aixo també ens ho va verificar
Montserrat Clos, vema de Viladrau.
Martí de Riquer tarnbé ens recordava que el Sr. Duran no portava corbata pel

perill que aixo representava, a més no li deiem Sr. Duran sinó Doctor Duran. Quan ens
despedíem no podíem dir adéu, s'havia de dir salut o avant.
- El Sr. Duran va ser una de les persones que m'ha influenciat més, em tenia molt
apreci.4-0
6.2.- Arxius dipositats a Viladrau
Tot seguit, segons unes relacions41 del 5 de juny de 1938, vegem la quantitat
d'arxius que es traslladaren i s'instal·laren a Viladrau. El nucli de I'Arxiu Historie
General de Barcelona (format per part de l'Arxiu Capitular, l'Episcopal, part del

'°

41

Podem contrastar i complementar aquest testimoni oral d'en Martí de Riquer amb el següent text:
''Vinieron, en 1936, la revolución y la guerra, y yo, que tenía veintidós años me e:'lbosqué en los
servicios de recuperación de archivos que dirigía don Agustín Durán i Sanpere, otta personalidad
que influyó poderosamente en mi formación y cuyo trato fue para mi una inagotabk mina de conocimientos históricos y de buen sentido. El servicio se componía de una serie de atemorizados curas
que ordenaban los archivos que llegaban de las más diversas procedencias, principalmente religiosas
y nobiliarias, y que se esforzaban muy justificadamente en salir lo menos posible a la calle y en disimular su condición sacerdotal; y de un grupo de jóvenes que íbamos en camiones protegidos por
Mozos de Escuadra a recoger los archivos muchas veces en edificios incautados por anarquistas,
con quienes los tratos solían ser difíciles porque no acertaban a comprender por qué aquellos pergaminos y papeles tan viejos debían conservarse y no destruirse. El señor Durán consiguió, no sé
como, unos restos de edición de El hombre y la tierra de Elisé Reclus y proponíamos el cambio de los
cuatro volúmenes de esta obra por la totalidad de un rico archivo, y siempre nos ialíamos con la
nuestra. Decidido a evadirme y a pasarme "al otro lado", lo consideré con el señor D•uán, el cual me
proporcionó los planos de las torres de veraneo de Viladrau donde dehabía recogido gran parte de la
documentación del Archivo de la Corona de Aragón y de otros fondos históricos para preservarla de
bombardeos y de la rapiñadestructiva.Con estos planos atravesé por la montaña la frontera francesa,
a la altura de La Manera (...).Incorporado al ejército a cuyos componentes tanto nos gustaba que
nos llamaran "rebeldes" o "facciosos", envié a mi buen amigo Xavier de Salas, profesor de artede
la Universidad de Barcelona y entonces en Burgos, los planos que me había dado el señor Durán; y
tiempo después Viladrau no fue bombardeado por aviación nipor artillería y se salvó íntegramente
la rica documentación allí guardada." DE RIQUER, Martí. "Autopercepción intelectual de un proceso
histórico". Anthropos. Barcelona: 1989, núm. 92, p. 9.
Arxiu Agustí Duran i Sanpere. Arxiu Comarcal de Cervera.
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Gran Priorat de Sant Joan de Jerusalem, el de la Casa de Medinaceli), el nucli de
1'Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona, la biblioteca Pin i Soler, el nucli de
!'Academia de Bones Lletres, el nucli de l'Arxiu Historie de Cervera (format pel
Municipal, el Notarial, el de la Comunitat, el de !'Hospital, deis PP Missioners
i els parroquials de diversos municipis), el nucli de l'Arxiu Historie de Manresa
(format pel Parroquial i Notarial de Berga, !'Episcopal, el de la Catedral i el Municipal de Solsona i altres municipis), el nucli de 1' Arxiu Historie de Poblet (format
pel Notarial i parroquial de Montblanc i el del Monestir de Vallbona de les
Monges), el nucli del' Arxiu Historie de la Seu d'Urgell (!'Episcopal i el Notarial)
i el nucli de l'Arxiu Historie de Tortosa (part de l' Arxiu Municipal).
A més, la part del' Arxiu de la Coronad'Aragó ja descrita anteriorment.
6.3.- S'acaba la guerra

Un cop acabada la guerra, ocupat el poble pels nacionals, es munta una
guardia d'un sargent idos guardies en la casa Balcells, vigilancia que va ser completada per diversos homes del poble, entre ells, Ramon Arxé, Lluís Bayés, Pere
Godayol, Ramon Pages, Santiago Pages, Miguel i Josep Salarich, Pere Tordera,
Alfons Valls, Jaume Vila.
Ramon Arxé,42 veí de Viladrau, ens explica el seu testimoniatge:
- Els arxius van arribar ja el 1936 a la casa Balcells, es tractava de documentació de
l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
- A /'interior de la casa hi havien llibres, documents, imatges religioses43, la documentació es trobava en pilots, pero normalment nosaltres no hi entravem.
- Nosaltres hi varem fer guardia des que va acabar la guerra fins que el van venir a
buscar en camions uns mesos després. Hi feiem guardia 24 hores al día, fent torns de 3 i
4 hores; ara, de vigilar ben poca cosa.
- L'encarregat de l'arxiu es deia Francisco Lupiani era solter, de Madrid, en principi
semblava un roig i va resultar ser un camufiat. Treballava unes hores al dia a la casa
Balcells. Eslava a pensíó completa aquí a Cal Quim i acabada la guerra, hi va continuar
un temps més.
Finalment, respecte a Francisco Lupiani, hem trobat un informe en la correspondencia del' Ajuntament de Viladrau de l'any 1939, escrit per ell mateix, que
diu el següent:
(.. .) Según consta en el título administrativo era funcionario facultativo del Cuerpo
de Archiveros y estaba prestando sen,icio en el Déposito de documentos que esta pnblacíón

tenía el Archivo de la Corona de Aragón, donde se encontraba al ser liberada esta población sin haberse presentado a la autoridad militar roja a pesar de estar en edad militar
y donde sigue prestando servicio a satisfacción y por orden del Delegado de Archivos del
Ministerio de Educación Nacional. 44
42
Entrevista efectuada el dia 16/8/1995.
" En referencia a aquesta afü:mació cal dir que, efectivament a Viladrau s'hi dipositaren objectes litúrgics procedents del Monestir de Vallbona de les Monges, delMuseu de l'ex-Universitat de Cervera
i objectes que havien estat previament instal-lats a l' Arxiu de Cervera segons els inventaris existents
al propi fons de la Secciód'Arxius. Capsa 413. Fons de la Generalitat de Catalunya (ll República).
Secció d'Arxius. ANC.
" Correspondencia 1936-39. Arxiu Municipal d e Viladrau.
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7.- Els arxius retomen a Barcelona
A partir del mes de febrer de 1939, el Servicio de Recuperación Bibliográfica
y Documental s'encarrega tant del retorn al Monestir de Pedralbes deis arxius

instal·lats a Viladrau com deis que havien trobat la seva última ubicació
en el propi monestir, que havia estat la darrera seu de 1' Arxiu General de
Catalunya a Barcelona, per tal de distribuir-los als seus respectius llocs de
procedencia.
En data del 10 d'agost de 1939 es dictaven les instruccions per a la devolució
deis arxius. 45
L'Arxiu de la Corona d' Aragó instaHat a Viladrau retornava a
Barcelona:
L'll de man; de 1939 El Noticiero Universal46 titulava: "Milagrosamente han sido
salvados los archivos de Cataluña. I sota el subtítol Todo el Archivo de Aragón, salvado
--<:ontinua-De todos los archivos existentes en Cataluña, es el más importante el de la
Corona de Aragón, y este ha sido salvado totalmente, sin haberse perdido ni un solo libro
ni un solo papel. Trasladado a Viladreras -volia dir Viladrau-, está siendo devuelto a su
edificio de Barcelona."

8.- Els arxius protegits

Els arxius que foren protegits i salvats per la Secció d' Arxius foren de diversa
naturalesa com podem veure a continuació:47
• arxius diocesans: Barcelona, Girona, Seu d'Urgell, Solsona, Tarragona, Tortosa, Vic.
• arxius capitulars: Barce1ona, Girona, Ueida, Seu d'Urgell, Solsona, Tarragona, Tortosa,
Vic.
• arxius conventuals: Amer (Restes de I' Arxiu del' antic monestir), Banyoles (Restes del'Arxiu
de l'anticmonestir), Barcelona (Arxiu Provincial deis PP Caputxins, Convent deis Angels,
Convent de Santa Elisabet, Casa del Retir i Congregació de l'Esperarn;a, Convent deis
PP Mercedarís - Bonsuccés-, Convent de Mínímes d'Horta, Monestir de Montsió, Reía!
Monestir de Pedralbes, Reial Monestir de SantJoan de Jerusalem, Monestir de Sant Pere de
les PueHes, Antiga CoHegiata de Santa Ana, Monestír de Santa Clara, Monestir de Santa
Maria de Jerusalem, Convent de Santa Teresa), Castellar del Valles (PP Escolapis), Cervera
(Missioners del Sagrat Cor de Maria), Cervia, Girona (Convent del Carme, Convent de les
Filies de Sant Josep, Monestir de Sant Daniel, Sant Pere de Galligants), Maruesa (Convent
de Caputxins, Convent de la Salut, Convent de les Marcetes, Convent de Santa Clara),
Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Santes Creus, Sant Lloren-; del Munt, la Selva del
Camp (Missioners del Sagrat Cor de Maria), Tarragona (Convent de les Beates, Convent
de l'Ensenyarn;:a), Tortosa (Convent de Sant Joan, CoHegi de Sant Lluís), Vallbona de les
Monges (Monestir), Vic (Convent de Santa Teresa, Missioners del Sagrat Cor de Maria,
Convent de Santa Clara, Convent de Religioses Filipenses, Convent del Remei).

45

Devolució deis arxius protegits. Capsa 413. Fans de la Generalitat de Catalunya (II República). Secció
d'Arxi us. ANC.

46

47

Recull de Premsa. Arxiu Agustí Duran i Sanpere. Arxiu Comarcal de Cervera.
"Protección de los Archivos Históricos de Cataluña. Relación índice de los archivos salvados". Capsa
413. Fons Generalitat de Catalunya (II República). Secció d' Arxius. ANC.
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• arxius parroquials: Agramunt, Alcover, Alforja, l'Ametlla del Valles, Anglesola, Arenys de
Mar, Aspa, Baga, Balenya, Barcelona (Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi, Església
Parroquial de Santa Maria del Remei de les Corts, Església Parroquial de Betlem, Catedral
i domeria, Església Parroquial de Sant Jaume, Església de Sant Joan de Gracia, Església
Parroquial de Sant Just i Pastor, Església Parroquial de Sant Joan d'Horta, Església
Parroquial de Sant Pau del Camp, Església Parroquial de Jesús de Gracia, Església de Sant
Sever), Berga, la Bisbal d'Emporda, les Borges Blanques, Barreda, el Brull, Calaf, Caldes
de Montbui, Calonge de Segarra, Cambrils, Camós, Cardedeu, Cardona, la Castanya,
Castellbell i el Vilar, Castellciutat, Castelldans, Castellfollit, Castelló d'Empúries,
Castelltallat, Castellter~ol, Cervera, Ciurana, Clariana, Coaner, Colomers,Coma de
Borrassers, Concabella, Conques, Comudella, Cubells, Espolia, Esterri d' Aneu, Falset, el
Figaró, Fontanet, Girona (Col·legiata de Sant Felix, Parroquia del Carme, Parroquia del
Mercada!), Gironella, Gombren, Granollers, Granyena, Guimera, Guissona, Granollers
de la Plana, Gurb de la Plana, !'Hospitalet de l'Iñfant, Hostalets de Balenya, Hostalets
d'en Bas, Igualada, Isona, Jorba, Lleida, Llimiana, Llic;;a d'Amunt, Lloret de Mar, Llur;a,
Manlleu, Manresa (Santa Maria, la Seu, Sant Domenec), la Manresana, Marlés,Martorell,
Mataró, Montblanc, Montoliu, Montroig, Moia, Mura, Ódena, Oliana, Olot, Organya,
Orís, Orista, Palafrugell, Palamós, Perafita, Planoles, Pobla de Claramunt, Pobla de Lillet,
Prats de Llur;anes, Prats de Reí, Pujalt, Reus, Riudecols, La Roca, Rubí, Rubió, Sabadell,
Saderra, Sagas, Sai:it Antolí, Sant Bartomeu de Llers, Sant Boí de Lluo;;anes, Sant Bemabé
de Tenes, Sant Esteve de Llanars, Sant Feliu de Codines, Sant Feliu de Llobregat, Sant
Feliu Saserra, Sant Julia de Saltor, Sant Julia Sasorba, Sant Julia de Tragura, Sant Julia de
Vallfogona, Sant Llorenc;; de Morunys, Sant Magí de Brufaganya, Sant Martí de Marlés,
Sant Martí d'Ogassa, Sant Martí Sarroca, Sant Martí de Surroca, Sant Martí de Vilallonga,
Sant Miquel d' Aleny, Sant Miquel de Setcases, Sant Pere d' Ars, Sant Salvador de Toló,
Santa Cecília de Molió, Santa Coloma de Queralt, Santa Eulalia de Pardines, Santa Fe,
Santa Maria de Marlés, Santa Maria de Mediona, Santa Maria de Meia, Santa Maria de
Miralles, Santa Maria de I'Estany, Santpedor, Segur, la Selva del Camp, Solsona, Súria,
Talam, Tarragona (102 arxius parroquials que amb anterioritat a 1936 i sota la direcció
del Mossen San~ Capdevila s'havien concentrat a I' Arxiu Historie Arxidiocesa), Terrassa,
Tora, Torelló, Torracés,Torredembarra, Ullastrell, Vacarisses, Valencia d' Aneu, Vallfogona
de Riucorb, Valls, Veciana, Verdú, Vergós Guerrejat, Vic, Viladecavalls, Vilafranca del
Penedes, Vilagrassa, Vilabertran, Vilanova d'Escomalbou, Vilanova de Meia, Vilarodona,
Vilaverd, '/ilellB, Vinaixa.
• arxius notarials: Arenys de Mar, Barcelon a, Balaguer, Berga, la Bisbal d'Emporda,
Cervera, Figueres, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sant Feliu de Llobregat,
Santa Coloma de Farners, Solsona, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Valls, Vic, Vilafranca
d el Penedes.
• arxius gremíals: Mestres de cases, Fusters, Traginers, Fusters, Matalassers, Curtidors,
Freners, Ferrers, Mitgers, Hostalers i Taverners, Fomers, Confraria del Sant Esperit,
Tenders i Revenedors, Velers, Sabaters.
• arxius patrimonials: Casad' Abada! (Vic), Marques d'Alfarras (Barcelona), Marques d' Alos
(Barcelona), Marques de Barbera (Barcelona), Marques d e Camps (Barcelona), ·Casa
Caries (Girona), Josep Carreras (Barcelona), Marques de Castelldosrrius (Barcelona),
Castellví (Barcelona), Espona (Vic), Febrer (Torre de Claramunt), Xavier de Fontcuberta
(Barcelona), lgnasi de Fontcuberta (Barcelona), Foxa (Barcelona), Güell (Barcelona), Ignasi
de Janer (Barcelona), Casa del Lledoner (Cervelló), Baronesa de Malda (Barcelona), Duc de
Medinaceli (Barcelona), Marqués de Moia (Barcelona), Sarriera (Barcelona), Marques de
Sentmenat (Barcelona), Soler Botey (Vic), Subies (Tarrega), Vilallonga (Estaras), Vilanova
Roselló (Barcelona).
• arxius munícípals: Agramunt, )' Arbor;, Barcelona (Anciu Historie de la Ciutat), Berga, la

Bisbal d'Emporda, Cambrils, Capellades, Cardona, Cervera, Girona, Igualada, Lleida,
Manresa, Mataró, Olot, Palamós, Puigcerda, Reus, la Selva d el Camp, Seu d' Urgell,
Solsona, Tarragona, Terrassa, Tarrega, Tora, Tortosa, Valls, Verdú, Vilagrassa.
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• arxíus de les antígues Comptaduríes d'Hipoteques: Barcelona, la Bisbal, Cervera, Girona, Reus,
Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Farners, Solsona, Vilafranca del Penedes.

• arxius judicials: Barcelona (Audiencia Territorial, antigues escrivanies de la Veguería),
Cardona (Batllia i Veguería), Igualada (Batllia i Veguería), Manresa (Batllia i Vegueria),
Terrassa (Documentació antiga del Jutjat), Vic (Veguería).

• arxius especials: Barcelona (Arxiu de la Coronad'Aragó, Arxiu de !'Hospital de Santa Creu,
Arxiu del Gran Priorat de l'Ordre de Sant Joan de Jerusalem), Girona (Arxiu de la Pia
Almoina, Arxiu del Seminari Conciliar).

9.- Les actuacions de la Secció d' Arxius arreu del país
La Secció d' Arxius actua practicament arreu de la geografia catalana.
Els municipis en que hi realitza alguna acció de protecció foren els següents:
Agramunt, Alcover, Altafulla, I' Ametlla del Valles, Anglesola, l'Arboi;, Arenys
de Mar, Argentona, Aspa, Badalona, Balenya, Banyoles, Bellpuig, Berga, Besalú,
Beuda, La Bisbal, les Borges Blanques, el Brull, Caldes de Montbui, Capellades,
Cardedeu, Cardona, Castellbell i el Vilar, Castellciutat, Castelldans, Castelló
d'Empúries, Castellteri;ol, Cervelló, Cervera, Coll de Nargó, Cubells, Espolla,
l'Estany, Falset, Fígueres, Girona, Gironella, Granollers, Guissona, Gurb de la
Plana, Hostalric, Igualada, Juneda, Lleida, Lli!;a d' Amunt, Manlleu, Manresa,
Martorell, Mataró, Mediona, Montblanc, Montlleó, Móra d'Ebre, Moía, Oliana,
Olot, Organya, Orís, Paláfrugell, Palamós, Perafita, la Pobla de Claramunt,
Poblet, Ponts, Prades, Prats de Llui;anes, Púbol, Puigcerda, Reus, Ripoll, la Roca
del Valles, Sabadell, Sant Boi de Um;anes, Sant Celoni, Sant Feliu de Codines,
Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan de les Abadesses, Sant
Martí Sarroca, Sant Sadurní d' Anoia, Santa Coloma de Farners, Santa Colorna
de Queralt, la Selva del Carnp, la Seu d'Urgell, Seva, Solsona, Súria, Tarragona,
Tarrega, Terrassa, Tora, Torelló, la Torre de Clararnunt, Tornabous, Torroella de
Montgrí, Tortosa, Vallbona de les Monges, Vallmoll, Valls, el Vendrell, Verdú,
Anglesola, Vilagrassa, Vic, Vilabertran, Viladrau, Vilafranca del Penedes,
Vilanova de Meia, Vilanova i la Geltrú, Vilarodona, Vilassar de Dalt, Vinaixa,
Tierz (Arag6) i Mallorca.48
Per tal de donar cornpliment a la Jegislació vigent de protecció del patrimoni documental arreu del país, la Secció d' Arxius trametia oficis als responsables de les institucions que contenien els arxius que havien d'ésser
protegits.
Per exemple, en relació a la protecció deis arxius notarials s'enviava el
següent ofici: 49
Havent disposat l'Honorable Conseller de Cultura, la protecció del Patrimoni
Historie, Artístic i Científic, i essent necessari per tal de donar-hi compliment procedir
a la concentració provisional deis Arxius en els llocs que la Superioritat té destinats per

Expedients ambles actuacions efectuades perla Secció d' Arxius en les localitats esmentades. Capses
406-409. Fons Generalitat de Catalunya (II República). Secció d'Arxius. ANC.
" Arxius notaríais. Capsa 403. Fons Generalitat de Catalunya (H República). Secció d' Arxius. ANC.
48
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a tal finalitat, es faculta el Funcionari portador del present Ofici, pera que procedeixi a
la recollida de l'Arxiu Notarial d'aquesta ciutat, d'acord amb els Decrets de 4 d'agost
del 1936, 26 d'octubre del 1937 i especialment l'Ordre del Conseller de Justícia de 10 de
mar( del 1938, en virtut de la qual tots els protocols anteriors al 1800, són traspassats a
la Seccíó d'Arxius del Serveí del Patrimoni Historie, Artístic i Científic.
Visqueu molts anys. Barcelona, 5 de setembre del 1938 El Sots-secretari de Cultura
R. Frontera
Un ofici similar es realitza per a la recollida dels Llibres de les antigues
Comptaduries d'Hipoteques (d'acord amb els Decrets de 4 d'agost de 1936 i
de 26 d'octubre de 1937, en relació amb l'article 509 del Reglament de la Llei
Hipotecaria), deis arxius municipals, d' altres arxius de la Jocalitat en qüestió i
deis que s'haguessin concentrat en un municipi procedents d' altres pobles de
la comarca.
La recollida material per part del personal de la Secció d' Arxius es
formalitzava a través d'una Acta. En aquest cas, vint-i-tres dies després
d'haver-se enviat I' ofici a l'Ajuntament de Martorell, es redactava el següent
document:50
A les tretze hores del dia vint-i-tres de setembre de mil nou-cents trenta-vuit es
reuniren a la Casa Consistorial de la Casa de la Vila de Milrtorell, l'alcalde de la mateixa
Sr. Jaume Sans Bosqué i el Sr. Enrie Cubas i Oliver, delegat del Servei d'Arxius de la
Generalitat de Catalunya per tal de donar compliment,amb la urgencia que les circumstancies actuals aconsellen, al que és previst perla Legislació catalanavigent que proveeix
a la protecci6 i seguretat del Patrimoni Cultural de Catalunya. A aquest efecte, el senyor
Jaume Sans Bosqué fa lliurament, en aquest acte, al senyor Delegat de laSecció que s'ha
referit, dels objectes següents: Vint-i-sis paquets de llibres i documerzts de l'Arxiu parroquial recollits pel Municipi i un caix6 de la mateixa documentació així com un caixó
metal-lic depergamins municipals.D'aquests objectes se'n fa carrec, en nom de la Secció
d'Arxius, Enrie Cubas Olíver del patrimoni Historíc,Artístic í Cíentzfic, delegat a l'efecte.
Llegida la present acta i trabada conforme, la firmen els reunits al lloc i data en comenrar
esmentats.
D'altra banda, es realitzaven unes fitxes a partir de les visites que efectuava
el personal de la mateixa Secció d' Arxius, en les quals figurava l'estat de l'arxiu,
les seves vicissituds i la data del trasllat. Un exemple és la fitxa de l' Arxiu Parroquial d' Agramunt:51
Este Archivo se lwllaba situado en una dependencia de la parte alta de la Sacristía.
Pocos días hacía quehabían entrado en la iglesia, dejándolo en un lamentable estado
de desorden y abandono. Ladocumentación estaba esparcida por el suelo, fué recogida
formando legajos. Fue trasladada al Archivo-Refugio de Viladrau el 16 de mayo de 1938.
(Ficha 16/5/1938)
La fitxa que apareix després d' aquesta fa referencia al mateix Arxiu i informa
de la seva nova ubicació:
El Archivo Parroquial de Agramunt guardado en Viladrau, Núcleo del Archivo Histórico de Cervera.5-6-1938
50

51

Ibfd. Expedients... Capsa 407. Fons Generalitat de Catalunya (JI República). Secció d'Arxius. ANC.
Fitxes d'arxius parroquials. Capsa 410. Fons Generalitat de Catalunya (II República). Secció d'Arxius.
ANC.
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Per tant, podem comprovar que hi havia un treball forc;:a precís en la gestió
del dia a dia del salvament.
També es disposa d'un altre document per tal de constatar l'activitat que va
desenvolupar la Secció d'Arxius. Es tracta del Dietario Diari52 redactat pe! mateix
Duran i Sanpere iniciat el 31 de julio! de 1936. El dietari és incomplet i inclou
els següents períodes: de julio! de 1936 fins a setembre de 1937 i de gener fins a
man; de 1938. Es tracta d'un document que recull l'activítat diaria deis diferents
membres de la Secció, els viatges de recollida de documentació, els trasllats, els
treballs d'inventari, les visites, en resum, una activítat gairebé frenetica documentada amb for~a detall.

10.- Els processos judicials a Agustí Duran i Sanpere

Finalitzada la guerra i en ple inici del regim franquista, arribava la depuració
deis funcionaris municipals, el processament dels que havien exercit carrecs en
les institucions republicanes i dels que presentaven en la seva trajectoria algun
"indicí" contrarí al nou "ordre" imposat.
Duran i Sanpere va haver de superar dos processos judícia1s. D'una banda,
la depuraci653 com a funcionari de l'Ajuntament de Barcelona i, d'altra banda, el
judicí Sumarísimo de Urgencia5", núm. 4474, a 1'Auditoria de Barcelona, ésa dir, el
que s'anomena un Consell de guerra.
L'expedient administratiu instruil pel Jutjat Especial de Funcionaris s'íncoa
el 24 de febrer de 1939 amb una declaració jurada signada pel mateix Duran. El
29 de desembre de 1939, se Ji presenta el següent plec de carrecs:
a) Acentuadas tendencias catalanistas.
b) Durante el Movimiento, colaborador de la Revista "Nova Iberia" editada por el

Comisario de Propaganda.
c) En el año 1937 publicó varios artículos en "La Vanguardia."
d) Colaboró con el Gobierno de la Generalitat.
e) Fué director del Archivo Histórico de Cataluña.
f) Realizó varios viajes al extranjero, con el fin de sacar las obras de arte y documentación artística.
g) En marzo de 1937 fué autorizado por. IS días para realizar un viaje a París con
el objeto de dar una conferencia en la Sorbona y otras misiones por la Generalidad de
Cataluña.
El 4 de gener de 1940, Duran contesta als diferents carrecs imputats:
a) El carácter apolítico de toda una vida de trabajo que he jurado en mi Declaración,
probado en mi proceso y fallado en su sentencia.
b) Duran assenyala la falsetat del carrec imputat. c) (... ) n·iinca me salí de los límites
de mi especialidad profesional y que todos mis artículos se refieren exclusivame!:_lte a la
historia de la ciudad o a la hisw._ri.a documen,fq,l del Arte (..J. ~ .
Dietari. Capsa 401. Fons Generalitat de Catalunya, (ll Re~blica). seJ,:FArxius..ANC.
•,...
Expedient conservat a!' Arxiu. Municipal Admin~tiu de Barc~a.
" Expedient conservat a [' Arxiu del Govem Milftar de BaréeJbna (Tr.ibunal 'Militar. l~itorial
Tercero).
•
.•~ •
· ·
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d) Dicha colaboración, (.. .), sirvió entre otras cosas que igualmente han merecido
grandes elogios, para organizar el verdadero servicio de recuperación documental de
Cataluña, iniciado por mi en julio de 1936 con la colaboración de dignísimos sacerdotes,
de técnicos de probada pericia y de otras personas que hallaron en esta organización no
solamente el medio de subvenir a sus necesidades sin6 el de escapar a una persecución
cruel. El resultado de esta colaboración fué la salvación del Patrimonio Documental
de Cataluña, que si en algo se mermó fué por no poderse sustraer de los incendios y
destrucción de los primeros días de revolución, anteriores al funcionamiento de dicho
servicío.
e) Este era el nombre con que se designó aquella colaboración. El Archivo Histórico
de Cataluña no existió más que en los letreros que sirvieron para salvar algunos edificios
como la Casa de Retiro de la calle de la Palma de San Justo, el Palacio Episcopal y el
Monasterio de Pedralbes, de los usos inadecuados con que se les amenazó de continuo
por parte de sindicatos y de organismos de gobierno, como ya se demostró en el proceso
de referencia.
f) i g) (... ) Precisamente, todo el afán del organismo dedicado a la salvaguarda de los
Archivos Históricos y todo mi empeño personal como director de aquella organización se
concentraron en la firme voluntad de no dejar que saliese al Extranjero nada de lo que
podía llegar a nuestras manos; y porqué el propósito se logró cumplidamente vinieron los
plácemes y las enhorabuenas(. .. )
(. ..) Y no comprendo menos que mucha parte de los sin sabores y perjuicios que los
procesos y los expedientes me han ocasionado podía habérmelos evitado con solo quedarme
en casa, defendiendo egoístamente mi vida y mi tranquilidad como tantos hicieron y
dejando que pereciesen en el torbellino revolucionario los Archivos en que se guarda la
historia de la Patri.a.
I acaba:
Si alguna vez (Dios no lo quiera) las circunstancias me volviesen a enfrentar con
una realidad parecida a la de julio de 1936, conste que no sabría producirme en otra forma
distinta a la que seguíentonces aunque como entonces supiera mi vida en peligro y me expusiera a tropezar de nuevo con falsas interpretaciones que tuvieran en suspenso durante
meses y meses mi honor y mi cargo.
A principis del mes de gener de 1940 declaren favorablement com a testimonis, Femando Valls Taverner, Juan Serra Puig i Adolfo Florensa Ferrer. Arnés,
també compareix José Sanabre Sanromá.
El 18 de gener de 1940:
El Juez Instructor que suscribe, estima procede SOBRESEER el presente expediente
instruido al funcionario DON AGUSTIN DURAN Y SANPERE y su admisión al
servicio sin imposición de sanción.
El Consell de guerra també s'ínicia amb una declaracíó jurada d'en Duran
el 30 de mar\ de 1939. I finalment, va recaure sentencia absolutoria el 25 d'agost
de 1939.
Així, Duran i Sanpere supera la depuradó i el consell de guerra i, rebé
multitud de mostres de solidaritat, d'estima i agraí"ment de persones que obtingueren el seu ajut durant la dificil situació de la guerra. Fins i tot, molts particulars que confiaren en temps de guerra els seus documents a la custodia d'en
Duran i Sanpere, quan acaba el confücte premiaren !'obra ben feta ambla seva
donació a I' Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona.
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Finalment, dones, aquest treball que ha donat protagonisme a les fonts orals,
les fonts documentals i les fonts bibliografiques, vol ser un homenatge a tots els
que van participar en el salvament del patrimoni documental catala durant la
guerra civil (el volum del qua! va arribar a prop de 20.000 metres !ineals de prestatgeria i 150.000 pergamins)55 i, en especial, a 1a professionalitat i personalitat de
l'home que ho va fer possible: Agustí Duran i Sanpere.

55

Conferencia oferta per Agustí Du(an i Sanpere al VIII Congrés de Ciencies Historiques celebrat a
Zuric el mes d'agost de 1938, p. 4. Arxíu Agustí Duran i Sanpere. Arxiu Comarcal de Cervera. í Ibíd.
DURAN Y SANPERE, A. "Nota sumaria de los trabajos... ".
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1.- Casa Balcells, destinada a Casa-refugi d' arxius durant la guerra civi1, Víladrau, en 1' actualitat.
Autor: Jaume E. Zamora
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2.- Interior de la Casa Balcells, maig de 1937. Arxiu Fotografíe del' Arxiu Historie
de la Ciutat (AFAHC)
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3.- Mas Noguer, destinat a Casa-refugi d'arxius durant la guerra civil, Viladrau, en l'actualitat.
Autor: Jaume E. Zamora

4.-lnstal·lació de la documentació al Monestir de Pedralbes, 1938. AFAHC.
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