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[1]
HISTÒRIA

NO HI HA CONSTÀNCIA D’ARXIUS PROPRIAMENT DITS ALS
territoris que van formar la Corona d’Aragó abans de la unió entre el
comtat de Barcelona i el regne d’Aragó al 1137, tot i que s’hagi conservat un bon nombre de documents anteriors a aquesta data. Ja al
segle xiii, durant el llarg regnat de Jaume I (1213-1276), es produeix
un notable desenvolupament de l’activitat burocràtica i administrativa,
amb el consegüent augment de la producció documental. D’aquesta
època es coneixen diversos dipòsits de documents reials, com l’establert en el monestir de Santa Maria de Sixena almenys des de l’any
1255, però la idea de crear un arxiu general de la Corona, no va sorgir
fins a principis del segle xiv.
Nasqué llavors com a Arxiu Reial i durant més del quatre segles va
estar ubicat en el Palau Reial Major de Barcelona. Va néixer per designi d’un monarca meticulós, que sabia esgrimir la documentació
com a arma legal i diplomàtica per a incorporar territoris i jurisdiccions. Va néixer al 1318, quan la quantitat d’antigues escriptures de la
casa reial, els arxius confiscats als Templers (1307), i la complexitat
de la documentació produïda per la seva pròpia cancelleria, van induir al rei Jaume II (1291-1327) a destinar a arxiu dues càmeres del
palau, que havien quedat lliures amb la construcció de la nova capella palatina, l’actual capella de Santa Àgata. Allí va romandre l’Arxiu
Reial, fins que el seus forts murs s’esquerdaren i amenaçaren ruïna,
al 1770.
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Ramir II d’Aragó comunica als seus súbdits la donació de la seva filla Petronil·la
i de tot el seu regne al comte de Barcelona Ramon Berenguer IV. Datat a Saragossa l’11 de novembre de 1137, es considera l’inici de la Corona d’Aragó. ACA,
Cancelleria, Pergamins de Ramon Berenguer IV, 85.

La pràctica d’anotar en llibres, primer en forma resumida i després més
extensament les cartes i ordres més importants que la cancelleria reial
segellava i expedia, va començar als últims temps del rei Jaume I el
Conqueridor (1213-1276), propiciada per l’extensió de l’ús del paper. Va
prosseguir sota el seus dos immediats successors, però va ser Jaume II
qui va sistematitzar la còpia íntegra de documents en sèries temàtiques
de registres, convertint el registre previ del document reial a expedir en
un tràmit tan obligat com el mateix segellat. Va aconseguir reunir uns
vuitanta registres anteriors al seu accés al tron, alguns dels quals encara estaven en poder d’escrivans. Del seu regnat se’n conserven 330.
A més dels registres administratius, Jaume II va cuidar que ingressés
en el seu Arxiu tota la documentació de la seva casa, tant els comptes
del tresorer, els processos substanciats davant els jutges de la cort, i
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Primeres ordinacions de l’Arxiu Reial de Barcelona, atorgades per Pere IV el 12
de març de 1384 i confirmades per Alfons V el 4 de novembre de 1452. ACA,
Cancelleria, Registre 2551, folis 89r-90r.
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les relacions d’ambaixadors i confidents, com els contractes matrimonials de les seves filles i les cartes familiars rebudes. Del temps del
seu regnat avui es conserven prop de 20.000 documents solts en
paper i més de 5.000 pergamins.
El seu successor Alfons el Benigne (1327-1336) va seguir l’exemple patern, i és igualment enorme el cúmul de papers i escriptures conservats, tant administratius com privats. Entrat el regnat de Pere el Cerimoniós (1336-1387), l’Arxiu Reial decau en la consideració d’arxiu particular
o privatiu del monarca, i puja en la d’arxiu de l’administració règia.
Tan meticulós i ordenancista com el seu avi, o potser fins i tot més,
Pere el Cerimoniós es va guiar per l’instint de conservar la documentació que importava i tenir-la a mà quan convingués. Així, va lliurar
expressament a l’Arxiu, per a què allí es conservessin, el Llibre de
Privilegis de Mallorca, confiscat durant la incorporació d’aquest regne
(1344); el Llibre de Privilegis de València, cancel·lat al derrotar la Unió
(1348); l’original de les seves cèlebres Ordinacions; els originals de
les dues cròniques que va manar escriure, la general del regne d’Aragó, anomenada de Sant Joan de la Penya, i la del seu propi regnat;
el procés contra Jaume de Mallorca; els seus discursos a les Corts,
etc. Per descomptat, va prosseguir la política de transferir a l’Arxiu els
registres de la cancelleria, que a la seva mort ascendien a 1.800.
El més destacable d’aquest rei és haver convertit l’Arxiu en una oficina
permanent de treball documental. En 1346 va nomenar al seu escrivà
Pere Perseya com a arxiver, qui tot seguit va elaborar el primer inventari de les escriptures, guardades aleshores en armaris i arques que
servien de pauta per a la seva classificació. El monarca va estar sempre en contacte amb els arxivers successors de Perseya, ordenant la
cerca de documents, reclamant l’enviament de còpies o originals, lliurant documentació per a la seva custòdia. En 1384 va enviar a l’arxiver
Berenguer Segarra unes ordenances sobre el tractament que s’havia
de donar als registres: procurar el seu lliurament per part dels escrivans reials, retolar-los, foliar-los, reparar-los si ho necessitaven i elaborar índexs onomàstics dels beneficiaris que contenien els documents.
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En els següents regnats, malgrat el canvi de dinastia (1412), la funcionalitat de l’Arxiu respecte de l’administració reial es va mantenir sense
variacions. Sí va variar la seva consideració social.
ARXIU PÚBLIC
Els registres de la cancelleria donaven fe dels drets i prerrogatives del
monarca. Alhora, afectaven els interessos dels seus súbdits, aquells
que al seu moment havien pagat per obtenir l’executòria d‘una sentència, l’exclusiva per a l’explotació d’una mina, la legitimació dels fills
naturals, etc., que allí es trobaven consignats. L’Arxiu Reial excedia els
interessos particulars del seu propietari: era públic.
Els estaments van prendre consciència del fet i van reclamar l’accessibilitat als registres. Les Corts de València van aconseguir del rei
Alfons, al 1419, que en la cancelleria es confeccionessin registres exclusius per als assumptes del regne i es custodiessin en el Reial de
València. Més tard, en 1461, aprofitant la revolta de Catalunya contra
Joan II, les Corts aragoneses van aconseguir el mateix, creant-se a
Saragossa l’Arxiu Reial d’Aragó.
El de Barcelona va deixar, per tant, de ser l’únic Arxiu de la Corona, i
durant els segles xv-xvii va anar limitant-se a rebre els registres relatius a Catalunya, les Illes Balears i Sardenya. Les escriptures i lligalls
de papers del temps dels antics comtes de Barcelona i Reis d’Aragó
continuaven guardant-se en trenta armaris i dos arques grans, que
només s’obrien ocasionalment; per exemple, quan els historiadors
Jerónimo Zurita, Francisco Diago i Pierre de Marca els van examinar.
Els documents privats d’Alfons el Magnànim, mort a Nàpols (1458), mai
es van enviar a Barcelona; només els registres, després de la seva
mort. Amb Ferran II també l’ingrés dels registres elaborats pels secretaris reials va començar a flaquejar. Havent-hi fet estable la delegació
de poders en el seu Lloctinent i l’Audiència, poc havia d’administrar
el rei a Catalunya i els seus secretaris van ser reticents a enviar els
registres a l’Arxiu. La qüestió va tocar fons en temps dels Àustries,
de l’emperador Carles (1516-1556) i els seus dos immediats succes-
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sors Felip II (1556-1598) i Felip III (1598-1621) només hi ha 101, 116 i 92
registres de documents emanats directament del rei i el seu Consell,
respectivament. A partir del 1621, els registres reials es van deixar de
transferir. L’Arxiu de Barcelona només augmentava pels registres del
lloctinent o virrei, resident en la mateixa ciutat.
La qüestió de l’accessibilitat a l’Arxiu també es va manifestar a Catalunya.
Les Corts catalanes de 1481 van aprovar una constitució per la qual l’arxiver reial estava obligat a mostrar les cartes que afectaren a particulars, i
a donar-ne trasllat. Les Corts de 1503 disposaren que tots els registres,
en el termini de deu anys després de la seva terminació, ingressaren a
l’Arxiu. Les de 1599 intentaren que els llibres de la capbrevació, formats
en 1580 a partir de la documentació de l’Arxiu, estigueren a disposició
de qualsevol particular que en sol·licités el seu examen. Les de 1702 van
prohibir que l’arxiver tragués de l’Arxiu llibres o cartes, sota cap concepte, ni tan sols amb llicència del lloctinent. Jaume II hauria quedat atònit
davant semblants disposicions intruses sobre «el seu» Arxiu.
L’últim pas el donaren en 1706, durant les Corts convocades per l’Arxiduc Carles. En set llargs capítols dedicats a l’Arxiu Reial, els estaments
van determinar les reformes materials que consideraven necessàries
i van planificar el treball arxivístic que s’havia de realitzar per fer accessible tota la documentació. L’intent va ser en va. En 1714 Barcelona
es va rendir a les tropes de Felip V, i l’administració borbònica va
tancar el pas a qualsevol intervenció en l’Arxiu.
ARXIU TANCAT
Des del segle xv, quan els reis van començar a absentar-se durant
llargs períodes de Barcelona, l’Arxiu va passar a dependre orgànicament de la Reial Audiència, presidida pel lloctinent reial. El càrrec
d’arxiver estava annex a una escrivania de manament i era remunerat
del fons comú dels drets del segell.
L’Audiència instaurada pel Decret de Nova Planta de 1716 va seguir els
usos i costums de l’antiga. El secretari va assumir les funcions d’arxi-
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ver, i els registres de govern i justícia del principat es van seguir transferint a l’Arxiu Reial. Va ser arran d’una sol·licitud de la plaça d’oficial
de l’Arxiu, per part d’un particular (1727), quan la Cambra de Castella
va començar a interessar-se per l’Arxiu Reial de Barcelona.
Després de diverses consultes de l’Audiència, una d’aquelles de cent
vint pàgines, recomanant la necessitat d’organitzar l’Arxiu, Felip V va
firmar una reial cèdula «sobre la planta del Real Archivo, reglas y
disposiciones que han de practicarse para la coordinación de los
papeles y su conservación, y nominación de oficiales» (1738) . Amb
altres paraules, venia a ser el mateix que havien establert les Corts
Catalanes en 1706, amb una diferència notable: no es preveien transferències i es considerava un arxiu tancat a noves incorporacions. I
així va ser: els últims registres transferits des de la Reial Audiència a
l’Arxiu Reial són els de feia deu anys abans, de 1727.
Els oficials inferiors van quedar nomenats en la mateixa reial cèdula, i dos anys després arribava el nomenament de Francisco Javier de Garma com a arxiver. De seguida van començar els treballs,
empresos sota la llum de la Il·lustració. El fons antic de l’Arxiu es va
considerar com a una unitat. Es van buidar armaris, arques i baguls,
i sense respectar procedències ni conservar petits fons que encara
es trobaven intactes, els pergamins d’una banda (col·leccionades per
separat les butlles pontifícies), i els lligalls de papers i quaderns d’una
altra, tot es va ordenar d’acord amb la cronologia dels regnats dels
comtes de Barcelona i reis d’Aragó, seguint la pauta de les sèries de
registres.
Al 1754, una altra reial cèdula dictava un reglament per a l’Arxiu, sancionant els treballs que s’estaven practicant. Per primera vegada en
un document signat per un monarca, se li donava el nom d’Arxiu de
la Corona d’Aragó, encara que aquest títol es venia utilitzant oficiosament des de finals del segle xvi. Acollint-se a aquest nom, Garma
va intentar que se li incorporaren els Arxius Reials de València i Saragossa, i també el de la Reial Audiència de Mallorca, però no ho va
aconseguir.
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Coberta ornamental en seda de l’expedient del trasllat de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó des de la seva ubicació original en el Palau Reial Major al palau de la
Reial Audiència, realitzat en 1770. ACA, Història de l’Arxiu, caixa 9.
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Quan va arribar la necessitat d’evacuar les estances del vell Palau
Reial, conegut llavors com Palau de la Inquisició, en 1770, els treballs
d’ordenació es van poder donar per acabats. No així els dels índexs,
la magnitud dels quals desbordava la capacitat de planificació i realització de Garma i els seus col·laboradors. L’Arxiu va ser traslladat
a unes dependències lúgubres del palau de l’Audiència, que en un
altre temps havia estat seu de la Diputació General de Catalunya. A la
mort de Garma, en 1783, es van fer fondre matrius per al segellat dels
certificats, doncs fins llavors l’arxiver havia usat el seu segell personal: l’Arxiu deixava de ser una simple oficina i, amb reglament i segell
propis, prenia el caràcter d’institució.
ARXIU OBERT
Al 1814, després de les torbacions del domini francès a Barcelona i
coincidint amb la tornada de Ferran VII, prenia possessió del càrrec
d’arxiver un home amb vocació, dotat d’una intel·ligència clara i una
extraordinària percepció del valor històric de les fonts documentals,
Pròsper de Bofarull (1777-1859). En poc de temps va rematar l’ordenació dels pergamins i dels registres, redactant uns inventaris modèlics, per als usos del seu temps. Va emprendre el trasllat sistemàtic de
les escriptures antigues, que omplin trenta-quatre gruixuts volums. Va
redactar valuosos índexs, convertint en útils els que no ho eren. Va restaurar i va prosseguir l’enquadernació de milers de registres i volums.
Va reivindicar la història antiga de Catalunya al publicar Los Condes
de Barcelona vindicados (1836), va revelar tresors documentals en
els disset primers volums de la Col·lecció de Documents Inèdits de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, que ell va fundar i que van prosseguir
els seus successors al capdavant de l’Arxiu. Es va relacionar amb els
erudits del seu temps, va comunicar infinitat de notícies a historiadors nacionals i estrangers que en nombre creixent s’acostaven a l’Arxiu, autoritzats amb ordre ministerial o recomanats per les autoritats.
Després d’infinites gestions, va aconseguir la cessió d’una seu molt
adequada per albergar l’Arxiu: el Palau del Lloctinent, inaugurat poc
després de la seva jubilació (1853).
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Pròsper de Bofarull, director de l’Arxiu de la Corona d’Aragó de 1814 a 1840 i
de 1844 a 1849, retratat en el seu despatx per Claudio Lorenzale. ACA.

Pròsper de Bofarull va connectar perfectament amb el sentit històric
de l’Arxiu que se li havia encomanat. Va rebutjar considerar-ho «sepulcre d’antigues escriptures», i es va esforçar a restaurar-li el caràcter
d’arxiu viu de les institucions, almenys de Catalunya, ja que no esta-
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Carta de Prosper Mérimée, escriptor i historiador francès, al director de
l’Arxiu Manuel de Bofarull, del 6 de gener de 1855. Li envia la còpia d’alguns versos occitans trobats en la catedral de Périgueux i el convida a
visitar l’Exposició Universal de París. ACA, Secretaria, 127.

17

ven al seu abast els altres territoris de l’antiga Corona d’Aragó. No
obstant això, va aconseguir la transferència des de l’Arxiu de Simancas dels fons del Consell d’Aragó que allí es custodiaven (1852) . És
molt eloqüent, en aquest sentit, que en 1819 procurés la incorporació
de la documentació de la Junta Superior de Catalunya (1808-1812), i
en 1823 la de les efímeres Universitat de Barcelona (1822-1823) i Diputació Provincial de Catalunya (1821-1823), que després es va veure
obligat a cedir. En 1828 va poder incorporar de forma definitiva els
fons de la Diputació General de Catalunya extingida en 1714, i l’arxiu
de la qual es trobava abandonat i a punt de perdre’s. Els seus esforços i gestions per salvar els arxius dels monestirs i convents desamortitzats i incendiats en 1835 no obeïen al propòsit de conservar-los
per la seva qualitat de tresors de l’antiguitat, sinó per ser reflexos
documentals, antics i actuals, d’unes institucions històriques.
En el seu elogi, es pot dir que els millors directors que li han succeït
són aquells que l’han imitat.
ARXIU MODERN
La mort de Pròsper de Bofarull coincideix amb la creació del Cos Facultatiu d’Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs. A partir de 1858, l’Arxiu
perd l’autonomia i el seu funcionament es regeix per les normes que
dicta el Ministeri pertinent. Algunes de les incorporacions de fons
obeeixen a disposicions de caràcter general, altres són conjunturals
i unes altres es deuen a les esforçades gestions d’il·lustres directors
de l’Arxiu. Destaquen, pel seu volum i importància històrica, les de
l’antic Arxiu del Patrimoni Reial, fons monàstics recollits en les Delegacions d’Hisenda de Barcelona, Girona i Tarragona, fons antics de
l’Audiència de Barcelona i de la Delegació d’Hisenda de Barcelona i
un bon nombre d’arxius nobiliaris i familiars.
En 1993, es va inaugurar una nova seu, dotada amb tots els avanços
actuals en instal·lació i seguretat, on es va traslladar l’Arxiu el 1994.
Posteriorment, es va procedir a la rehabilitació integral del vell Palau
del Lloctinent, que es va adaptar als nous usos arxivístics i culturals.
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Aquestes obres de rehabilitació es van inaugurar el 20 de gener de
2007, coincidint amb la reunió constitutiva del Patronat que regeix
l’Arxiu.
Al 2018, l’ACA complirà 700 anys d’existència ininterrompuda amb la
seva pròpia personalitat jurídica. És un cas únic. Es tracta d’una de les
institucions arxivístiques vives més antigues d’Europa, la continuïtat
de la qual mai s’ha vist suspesa des de la seva fundació. A través de la
seva llarga existència i mitjançant el valuós patrimoni documental que
ha acumulat, en l’exercici de les funcions que des dels seus llunyans
orígens se li van atribuir, no solament ha estat testimoni del complex
esdevenir històric de la societat europea, sinó que també és, a un mateix temps, fruit i testimoniatge dels llargs i variats processos que han
configurat Europa (i, per extensió, el món contemporani), i els seus
principis i valors més característics: el predomini de les lleis, el funcionament de l’Estat modern i de la seva organització administrativa; el
valor de la conservació dels documents escrits produïts pels particulars i les autoritats públiques com a garants dels seus drets i obligacions i la importància de l’emmagatzematge i recuperació eficaç de
la informació. Després de cinc-cents anys a la disposició dels reis de
la Corona d’Aragó (des del segle xiv al xviii) i altres dos-cents anys
servint a l’erudició historiogràfica (segles xix i xx), l’Arxiu de la Corona
d’Aragó ha iniciat des de principis del segle xxi una gran transformació que l’ha de posar al servei de tots els ciutadans europeus per
contribuir a la formació d’una consciència transnacional i una cultura
compartida a la Unió Europea.
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[2]
SEUS ACTUALS

PALAU DEL LLOCTINENT
Des de 1318 l’Arxiu Reial es va situar en el Palau Reial Major de Barcelona on anteriorment es trobava la capella comtal, és a dir, als peus
de l’actual capella de Santa Àgata, i s’obria a la sala anomenada del
Tinell. L’Arxiu es va mantenir en aquest lloc fins que en 1770 va ser
traslladat a les dependències de la Reial Audiència en l’actual Palau
de la Generalitat, molt prop del Pati dels Tarongers. El director de l’Arxiu, Pròsper de Bofarull, va buscar un edifici més ampli per a poder
emmagatzemar la documentació que havia aconseguit des de 1814 i finalment en 1838 la reina Maria Cristina va cedir el Palau del Lloctinent,
que va ser inaugurat com a seu de l’Arxiu el 18 de desembre de 1853.
S’havia construït per iniciativa de les Corts de Monsó de 1547 com a
«cambra nova» del Palau Reial Major per a residència del virrei. El projecte arquitectònic va ser encarregat a Antoni Carbonell i les obres
es van dur a terme entre 1549 i 1557. El Palau del Lloctinent es va
construir sobre una part de l’antic palau i sobre els terrenys de cases
expropiades per la Diputació General de Catalunya.
Antoni Carbonell va concebre l’edifici amb una composició arquitectònica renaixentista, tot i que s’aprecia encara una certa pervivència
gòtica pel que fa als elements decoratius. L’edifici s’articula entorn
d’un pati central, de planta quadrada, format en la seva planta baixa
per quatre arcs carpanells i al que s’obre en paral·lel una escala de cai-
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xa oberta, i en la seva planta principal per una galeria
d’arcs de mig punt, voltes
d’aresta, columnes d’orde
toscà i balustrada correguda. Les façanes, malgrat l’aspecte regular de l’articulació
de les obertures i d’alguns
detalls classicistes, presenten nombroses pervivències
decoratives gòtiques (torrasses, gàrgoles, motius escultòrics de mènsules, motllures i capitells, etc.) .

Palau del Lloctinent, seu de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó des de 1852.

L’enteixinat que cobreix l’escala monumental és un dels
elements arquitectònics més destacats del Palau del Lloctinent. Està format per una cúpula vuitavada decorada amb cassetons i florons al seu
centre, recolzada sobre una columnata i una balustrada. També és digna
d’esment la porta monumental anomenada de Sant Jordi, situada en l’escala noble i realitzada en 1975 pel reconegut escultor Josep Maria Subirachs. Les dues planxes foses en bronze presenten una decoració que
fa referència a la història, institucions i cultura de l’antiga Corona d’Aragó.
El palau està coronat per la denominada torre o mirador del rei Martí,
que consta de cinc pisos de planta rectangular oberts amb una galeria d’arcs de mig punt, i que constitueix un referent visual en l’entramat urbà del barri gòtic barceloní.
Després de la rehabilitació integral de l’edifici realitzada entre 2003
i 2006, el Palau del Lloctinent és la seu històrica de l’Arxiu i entre les
seves instal·lacions destaquen, a més de la sala de reunions del Patronat i dels dipòsits per a emmagatzemar els fons documentals, un
saló d’actes on es celebren congressos, conferències i diverses activitats culturals, una sala d’exposicions temporals i una sala de lectura.
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EDIFICI DEL CARRER ALMOGÀVERS
L’edifici de nova planta situat al carrer Almogàvers va ser obert al
públic en 1994. Està situat en una antiga zona ferroviària recuperada
amb espais verds arran de la renovació urbana experimentada a Barcelona amb motiu de la celebració dels Jocs Olímpics, al costat dels
també nous Auditori i Teatre Nacional de Catalunya.
L’edifici està concebut en dos volums: en el primer, de tres plantes,
estan ubicades les zones d’atenció al públic, oficines, laboratoris de
restauració i reprografia, sala de lectura i altres serveis. En el segon,
de quatre plantes, es troben dotze cambres de seguretat amb la documentació de l’Arxiu. En tractar-se d’un edifici de nova planta, compleix tots els requisits necessaris de conservació i seguretat per a la
correcta custòdia del patrimoni documental i s’adapta a les necessitats d’atenció al públic investigador.

Façana de la seu de l’Arxiu en el carrer Almogàvers, inaugurada l’any 1993. Es
pot observar el Segell de Patrimoni Europeu atorgat a l’Arxiu el 2015.

Seus actuals
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[3]
PATRONAT

ELS FONS DOCUMENTALS DE L’ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ
són d’interès per a la història d’Europa i tots els països de la conca mediterrània, i especialment dels territoris que en algun moment van formar
part de l’antiga Corona d’Aragó, com el sud de França, Còrsega, Sardenya, Nàpols i Sicília, a més de les actuals comunitats autònomes d’Aragó,
Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears. La rellevància i el caràcter supracomunitari dels fons documentals de l’Arxiu exigeixen –de cara
a una millor conservació, recerca i difusió dels mateixos– que la col·
laboració entre l’Estat i les quatre comunitats autònomes esmentades
s’articuli a través d’un Patronat. Aquest Patronat, com a òrgan col·legiat
rector de l’Arxiu, es va crear per Reial decret 1267/2006, de 8 de novembre (B.O.E. de 9 de novembre). Les seves funcions són les següents:
• Aprovar, a proposta de la comissió permanent, el pla general d’actuació anual.
• Dur a terme el seguiment del grau de compliment dels plans i programes, així com portar a efecte les activitats que es precisin de
suport institucional a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
• Conèixer i informar dels plans i programes d’adquisicions, preservació i conservació dels fons documentals
• Informar de la memòria anual d’activitats que elabori el director
de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i l’avantprojecte de pressupost
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que haurà de presentar la Sotsdirecció General dels Arxius Estatals.
• Fomentar i impulsar la participació de la societat en l’enriquiment,
preservació, conservació i difusió dels fons documentals de l’Arxiu
de la Corona d’Aragó, formulant les corresponents propostes.
• Fomentar la relació i intercanvi de caràcter tècnic i històric amb altres arxius d’Espanya i de l’estranger.
• Emetre preceptivament informes sobre qualsevol proposta de sortida permanent de fons de l’arxiu.
• Estudiar fórmules i, si escau, gestionar l’obtenció de recursos extraordinaris d’institucions públiques i privades.
• Informar sobre el nomenament del director de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó.
•C
 onstituir comissions d’estudi amb finalitats determinades.
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Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Capitulaciones de Santa Fe
Inscritas en el Registro en 2009
Memoria del Mundo

[4]
SEGELL DE PATRIMONI EUROPEU
I REGISTRE DE LA MEMÒRIA
DEL MÓN DE LA UNESCO

EL SEGELL DE PATRIMONI EUROPEU ÉS UNA ACCIÓ DE LA UNIÓ
Europea, oberta a tots els Estats membres, que busca reforçar, d’una
banda, el sentiment de pertinença a la Unió dels seus ciutadans sobre
la base de valors i elements compartits d’història i patrimoni cultural
europeus, així com de la valoració de la diversitat nacional i regional,
i, d’altra banda, el diàleg intercultural.
L’Arxiu de la Corona d’Aragó compta amb el guardó del Segell de
Patrimoni Europeu, que va ser atorgat per la Comissió Europea l’any
2015, si bé ja estava inclòs en la categoria intergovernamental des de
la seva creació l’any 2007. La concessió del Segell de Patrimoni Europeu suposa un reconeixement al compromís de l’Arxiu amb la conservació i difusió del ric patrimoni documental dels seus fons, testimoni
excepcional de la construcció de la història i la cultura d’Europa.
La Unesco, per la seva banda, va crear en 1992 el programa Memòria
del Món per a conscienciar sobre la necessària conservació del patrimoni documental. La part més visible d’aquest programa és el Registre
de la Memòria del Món, una llista del patrimoni documental aprovada
pel Comitè Consultiu Internacional i ratificada pel director general de
la UNESCO que compleix els criteris de selecció del patrimoni documental considerat d’importància mundial. Dos documents de l’Arxiu de
la Corona d’Aragó estan inscrits en aquest registre: les Capitulacions
de Santa Fe entre els Reis Catòlics i Cristòfor Colom, i un fragment
d’un manuscrit del Comentari a l’Apocalipsi de Beat de Liébana.
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«Las cosas suplicadas e que vuestras altezas dan e otorgan a don Christoval
de Colon en alguna satisfacion de lo que ha descubierto en las mares oçeanas
i del viage que agora con el ayuda de Dios ha de fazer por ellas en servicio de
vuestras altezas». Títol de les anomenades capitulacions de Santa Fe, o acord
establert entre els Reis Catòlics i Cristòfor Colom el 17 d’abril de 1492, fixant les
condicions del seu primer viatge a les Índies. Aquest document i el registre de
cancelleria en el qual es troba copiat han estat inclosos en el Registre de la
Memòria del Món de la Unesco. ACA, Cancelleria, Registre 3569, folis 135v-136r.
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El comentari a l’Apocalipsi de Beat de Liébana, autor del segle viii, és un dels
textos medievals més reconeguts gràcies a una trentena de còdexs dels segles
x al xii, la majoria profusament il·lustrats. Donada la seva importància tots ells
han estat inscrits en el registre Memòria del Món de la UNESCO. En l’Arxiu es
conserva un fragment pertanyent a un manuscrit de principis del segle xii, utilitzat com a enquadernació d’un plet de la cartoixa de Montalegre de 1604. ACA,
Col·leccions, Fragments de manuscrits, 209.
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[5]
DOCUMENTACIÓ

D’ACORD AMB LES DIFERENTS ETAPES HISTÒRIQUES DE L’ARXIU
i els successius ingressos de la documentació, els seus fons documentals es troben agrupats en les següents divisions.
REIAL CANCELLERIA
Amb el nom d’aquesta oficina o institució s’identifica a l’antic Arxiu Reial
de Barcelona i agrupa els fons que van ingressar en l’Arxiu fins al segle
xviii. El càrrec de canceller va ser creat per Jaume I, sent exercit en general per un bisbe, i va tenir des d’un principi confiades la conservació i
aplicació del segell reial. Considerat com el primer conseller del sobirà,
presidia el Consell Reial, l’Audiència i la cancelleria règia. Atribucions
seves eren les de llegir, rubricar i despatxar els documents reials.
La part més coneguda i estudiada d’aquesta secció són els anomenats registres, que es van començar a formar a mitjan segle xiii. Es
tracta de gruixuts volums, escrits des d’un primer moment sobre paper
i enquadernats en pergamí, en els que es copiaven de manera íntegra tots els documents reials segons s’anaven promulgant, referents
a qualsevol assumpte i, fins al segle xv, a tots els regnes i territoris
de la Corona. La seva riquesa informativa és, literalment, inesgotable,
sota tots els punts de vista. Es van distribuir des de molt aviat en sèries temàtiques, segons la naturalesa dels documents que contenien
cadascuna d’elles (Comune, per als documents ordinaris de justícia;
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Curiae, per als assumptes de la cort; Gratiarum, amb gràcies i privilegis, etc.) Amb el temps, es van iniciar sèries de caràcter territorial per
als nous regnes incorporats a la Corona: Sardenya, Mallorca, Sicília i
Nàpols. Els registres arribaven així des de la cancelleria a l’Arxiu Reial
classificats per sèries i numerats, ordre i classificació que en línies generals s’ha mantingut fins avui. Ja al segle xv es van individualitzar els
registres amb els documents relatius al regne de València (1419) i al
regne d’Aragó (1461), que es van remetre des de llavors a l’Arxiu Reial
de València i al de la Diputació d’Aragó, a Saragossa, respectivament,
quedant en el de Barcelona les sèries de Catalunya, Mallorca i Sardenya. Aquesta situació es va mantenir durant els segles següents.
D’altra banda, amb el desplaçament definitiu de la cort a Castella, els
registres emanats directament del rei i el seu consell van ser cada
vegada menys i, encara que en un principi se seguien remetent als
arxius dels regnes respectius, aviat algunes sèries van romandre en
la cort fins que finalment en 1621 van deixar d’enviar-se, ingressant en
l’Arxiu de Barcelona només els registres de la lloctinència. El sistema
de registres de l’antiga Corona d’Aragó es va mantenir, simplificat,
després del canvi dinàstic produït a la mort de Carles II i fins a la
consolidació del règim liberal entrat ja el segle xix. Però ja abans, en
1738, havien deixat d’ingressar en l’Arxiu, romanent des de llavors a la
seu de l’Audiència de Barcelona.
Si bé la Reial Cancelleria és l’oficina o institució més important que va
nodrir l’Arxiu Reial (i la que des de principis del segle xx dóna nom a
la secció de l’ACA que el conté), es troben també aquí altres materials
en els quals aquella no va intervenir com a productora o receptora.
El fundador de l’Arxiu, Jaume II, va cuidar que s’hi ingressés tota la
documentació de la seva casa, tant administrativa com privada, exemple que va seguir el seu successor Alfons el Benigne. En el regnat
de Pere el Cerimoniós decau la consideració de l’Arxiu Reial com a
particular o privatiu del monarca, augmentant la d’arxiu de l’administració reial. Tanmateix, es va mantenir el costum de dipositar-hi, tot
i que de manera no sempre sistemàtica, la documentació rellevant,
com els processos de les Corts, les conclusions de la Reial Audiència
i altra documentació judicial. S’incorporen també tots els documents
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Vista general dels registres de la cancelleria en el seu emplaçament actual en els dipòsits de la seu del carrer Almogàvers. Sumen més de sis mil volums (sense comptar els
registres complementaris dels fons del Consell d’Aragó i de la Reial Audiència). S’inicien
a mitjan segle xiii i s’estenen sense solució de continuïtat fins al segle xviii. Es calcula
que contenen diversos milions de documents.

i arxius que ordenaven els reis, ja foren producte de confiscacions,
depòsits o per altres motius. En 1610, per exemple, es dipositaren els
arxius dels monestirs de Sant Joan de les Abadesses i Santa Maria de
l’Estany, amb un gran nombre de pergamins d’època comtal des del
segle ix. Hi ha també un important conjunt de pergamins procedents
de Sicília que van pertànyer a l’arxiu confiscat als Alagón quan es van
rebel·lar contra el rei d’Aragó en 1393. Són molts els pergamins dels
Templers, especialment de les comandes de Barberà i de Barcelona,
confiscats en 1307, i també els de l’arxiu de la baronia de Castellví de
Rosanes i de Moncada, confiscada pel monarca en 1397.
A partir del reglament de 1754, com ja s’ha indicat, els fons que es
trobaven en l’Arxiu, independentment de la seva procedència, es van
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El Liber feudorum maior, o gran llibre dels feus, és un dels més coneguts i importants
documents conservats en l’Arxiu. Es tracta d’una compilació realitzada entre els segles
xii i xiii de documents relatius als feus dependents dels comtes de Barcelona i reis
d’Aragó, profusament il·lustrada amb miniatures, en la seva majoria al·lusives al vassallatge feudal. De magnitud colossal, originàriament estava format per unes nou-centes
fulles de pergamí de gran grandària agrupades en dos volums i contenia prop de mil
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documents dels segles x al xii. Cap a l’any 1800 aquests dos grans còdexs van
quedar destruïts, conservant-se des de llavors només unes 120 fulles, més de la
meitat amb miniatures. Recentment s’han recuperat aquestes dues noves fulles
amb miniatures pertanyents al Liber feudorum, que per no tenir text s’havien
utilitzat a principis del segle xix per enquadernar dos volums de registres de la
cancelleria. ACA, Cancelleria, Registre 1.
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considerar com a una unitat. D’aquesta manera es va reorganitzar
tota la documentació no registral, independentment del seu origen
i procedència, separant-se, d’una banda, els pergamins, i d’altra els
papers i quaderns, seguint l’orde dels comtes de Barcelona i reis
d’Aragó, segons la pauta de les sèries de registres. Aquesta ordenació cronològica dels pergamins i papers va esborrar els rastres que
permetrien reconstruir tant els petits o grans fons que van ser dipositats ocasionalment en l’Arxiu reial, com els dossiers de documents
temàtics (per exemple els de relacions amb Castella o el Cisma d’Occident) que sens dubte van existir però que van quedar dislocats per
la rigorosa ordenació cronològica. Tot aquest conjunt de documentació es va agrupar en dues grans sèries, la de pergamins (formada
per més de vint mil unitats) i la denominada de cartes reials (documents en paper, agrupats en unes quatre-centes caixes) . També es
van formar diverses col·leccions de processos (processos de corts,
processos de greuges, processos d’infanzonía, processos judicials),
i altres documents específics, com cartes àrabs, butlles pontifícies,
sigil·lografia, autògrafs o història de l’arxiu.
CONSELL D’ARAGÓ
Comprèn els fons del Consell Suprem d’Aragó que van ser transferits
des de l’Arxiu de Simancas en 1852, complint amb la reial orde de 15
de juny de 1850. Creat per una pragmàtica de Ferran el Catòlic datada a Madrid el 19 de novembre de 1494, com a un desdoblament del
ja existent Consell Reial, el Consell d’Aragó va ser dotat d’una regulació particular. Les seves atribucions incloïen matèries de govern, gràcia, hisenda i guerra, unides a la seva funció judicial com a audiència
d’apel·lació. Els seus lligalls, registres i volums, que daten dels segles
xvi i xvii, constitueixen fonts històriques inesgotables per a l’estudi
de l’edat moderna hispana. El Consell d’Aragó va residir sempre en
la cort, ocupant-se de tots els negocis d’Aragó, Catalunya, València,
Illes Balears i Sardenya, així com dels d’Itàlia fins a 1555, any en què
Carles V va segregar del Consell d’Aragó els assumptes pertanyents
a Nàpols, Sicília i Milà. Va ser suprimit en 1707, passant les seves atribucions a la nova secretaria d’Aragó dins de la Cambra de Castella.
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L’amplitud de les competències del Consell d’Aragó dificulta la delimitació dels temes que va fiscalitzar. Esment especial, pel seu valor i presència constant al llarg del temps, mereixen les matèries de
govern i jurisdicció reial: provisió d’oficis, insaculacions, confirmació
de privilegis i ordenacions en tot el relacionat amb el règim econòmic i polític de viles i ciutats. Va intervenir el Consell en la prevenció
d’actes delictius i orde públic i moral (defensa marítima, control de
fronteres, lleves, bandolerisme, salut pública, pestes o censura religiosa). També va prendre part en la provisió de càtedres universitàries,
producció literària i ordenances d’estudis generals. Es va involucrar,
a més, en assumptes econòmics com a llicències comercials, importació i exportació de mercaderies, contraban, foment d’indústries
(mineria, salines) o d’infraestructures (com la sèquia imperial, ports i
vies). Ingents i molt diversos són els testimoniatges concernents a la
concessió de mercès (privilegis nobiliaris, almoines a vídues, prerrogatives per serveis militars prestats o exempció d’impostos). L’ordenament processal, tant civil com criminal del Consell com a Tribunal
Suprem, permetia apel·lar-hi en processos de visita, sentències d’oficials reials, sentències donades per la cúria del capità general i per
les audiències regnícoles o causes referents al reial patrimoni.
En el Consell d’Aragó es formaven els registres dels documents promulgats en nom del rei, que en principi es van seguir enviant regularment als seus arxius respectius. Els relatius a Catalunya, Mallorca
i Sardenya es troben, per tant, en la Reial Cancelleria d’aquest Arxiu.
No obstant això, des de finals del segle xvi algunes sèries d’especial
rellevància, com la sèrie Curiae, van deixar d’enviar-se, i finalment
en 1621 es va paralitzar definitivament la remissió dels registres. Una
part d’aquells va romandre en la cort i actualment es conserva en
l’Arxiu Històric Nacional de Madrid. Una altra part, formada per uns
quatre-cents volums relatius a tots els regnes i territoris de la Corona,
va ser enviada a l’Arxiu de Simancas. Són aquests últims els que van
ingressar en l’Arxiu de la Corona d’Aragó en 1852. Al costat d’aquests
van ingressar també més de dos-cents volums relatius fonamentalment a les funcions econòmiques del Consell, parcialment heretades
de l’antiga magistratura del Mestre Racional.
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«Pragmatica Real sobre cosas tocantes al asiento general del reyno de Valencia,
por razón de la expulsion de los Moriscos, y reduccion de los Censales» impresa
a València en 1614. Els assumptes de gran rellevància tractats en el Consell d’Aragó es resolien amb la promulgació d’una pragmàtica o llei d’aplicació general,
que podia imprimir-se per a garantir la seva difusió. ACA, Consell d’Aragó, lligall
885, doc. 51.
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La part més voluminosa de la documentació del Consell correspon
als mil quatre-cents lligalls de papers de les diverses secretaries (Aragó, Catalunya, València, Sardenya i Illes Balears), la majoria corresponents ja al segle xvii, amb centenars de milers de documents relatius
a tots els assumptes de govern i administració esmentats.
REIAL AUDIÈNCIA
La documentació de la Reial Audiència està formada pels fons històrics,
anteriors a 1900, transferits en diversos moments del segle xx (1937,
1940, 1969-70, 1976 i 1986) des de l’Audiència de Barcelona, procedents
majoritàriament de la seva antecessora la Reial Audiència de Catalunya,
encara que també hi ha d’altres institucions judicials ja desaparegudes.
La Reial Audiència de Catalunya, des del seu establiment cap a 1370 per
Pere el Cerimoniós com a Audiència Reial (Consell Reial en funcions de
justícia i òrgan pertanyent a l’administració central de la Corona), va acumular funcions de govern i justícia, per anar a poc a poc reduint les seves
competències a l’esfera judicial després de l’abolició de l’Antic Règim,
canviant la seva denominació per la d’Audiència Territorial de Barcelona.
Entre els seus fons destaquen els registres de l’Audiència borbònica,
prop de mil set-cents volums, continuació dels de la lloctinència del
període anterior, que si bé en principi es van seguir transferint a l’Arxiu
(i es conserven actualment en la Reial Cancelleria), a partir de 1728
van romandre en les dependències de la pròpia Audiència. Mantenen l’ordre cronològic per regnats, i també la divisió en sèries temàtiques de la documentació registrada (Cartes Acordades, Cartes de la
Reial Audiència, Consultes, Comune, Corregiments, Curiae, Diversorun, Officialium, Privilegiorum...), des de 1714 (amb alguns registres del
segle xvii) fins a la seva desaparició definitiva en el regnat d’Isabel II.
La documentació produïda per les funcions governatives de l’Audiència es completa amb uns mil lligalls i caixes d’expedients relatius a
tot tipus d’assumptes, agrupats en dos conjunts, un denominat «Papeles de Su Excelencia», que s’estén des de principis del segle xviii

40

Arxiu de la Corona d’Aragó

Signatura de Felip V sancionant el decret de Nova Planta, pel qual es reorganitzava el govern i administració de Catalunya després de la Guerra de Successió.
Datat a Madrid el 16 de gener de 1716. ACA, Reserva, 1
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a mitjan segle xix, i un altre d’«Expedients de l’Audiència Territorial de
Barcelona», dels anys 1821 a 1916.
Dins de la documentació més estrictament judicial destaca la completa
sèrie de més de tres-cents llibres anomenats de «Conclusions civils»,
això és, les deliberacions, vots i decisions de l’Audiència i Consell del
rei i el seu lloctinent, iniciats en la segona meitat del segle xiv i continuats fins a 1844, que amb títols, formes i continguts canviants, però sense
solució de continuïtat, han perviscut fins als actuals registres de sentències. Es conserven també altres sèries, no tan completes, de «Conclusions criminals» i «Provisions verbals», civils i criminals, a més d’uns
sis-cents llibres de sentències civils i criminals des de 1845 fins a 1900.
Els processos de plets civils, malgrat no haver-se conservat de manera sistemàtica –ja que quedaven en poder dels escrivans i no de la
pròpia Audiència, a més d’haver estat repartits entre diferents arxius–
constitueixen la part més voluminosa, es compten més de trenta-tres
mil plets, la majoria dels segles xviii i xix. En l’Audiència s’havien conservat, a més, els fons d’alguns tribunals independents, que van ingressar allí al moment de la seva desaparició. Destaca, entre ells, el
del Tribunal de Comerç de Catalunya (1830-1868), institució competent per a resoldre els litigis mercantils, que conservava la documentació de les institucions que li van precedir, el Consolat de la Llotja de
Mar (1715-1761), i el Reial Consolat de Comerç (1762-1829). Inclou volums sobre citacions, manuals de l’escrivania, registres de protestes
del mar, registres de sentències, etc., i uns vint-i-cinc mil plets.
Altres petits fons conservats són els corresponents a l’Audiència Criminal de Manresa (1882-1892) i a la Subdelegació de béns mostrencs
de Barcelona (1786-1835).
REIAL PATRIMONI
L’Arxiu del Reial Patrimoni va ser creat a principis del segle xix reunint
la documentació de dues antigues magistratures d’origen medieval, ja
llavors extingides, el Mestre Racional i la Batllia General de Catalunya,
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cadascuna de les quals havia tingut des d’un primer moment un arxiu
propi, independent de l’Arxiu Reial de Barcelona. Aquest Arxiu del Reial
Patrimoni estava integrat en una nova institució, la Batllia General del Reial Patrimoni de Catalunya, creada per a l’administració del patrimoni de
la casa reial, de la qual depenia directament. Va incorporar també part
de la documentació de la Intendència que li havia precedit en aquestes
funcions durant el segle xviii. Des de la seva fundació es van realitzar
complets treballs de catalogació i classificació d’una documentació que,
a causa de l’abandó sofert durant anys, es trobava deteriorada i en gran
desordre, sense que es pogués evitar en part la mescla dels diferents
fons originaris. Després de la desaparició de l’últim batlle general en
1910, l’Arxiu del Reial Patrimoni va continuar existint de manera independent fins a la seva definitiva integració en el de la Corona d’Aragó a finals
de 1936, on des de llavors constitueix la secció de Reial Patrimoni, que
inclou més de set mil llibres i lligalls i uns vuit mil sis-cents pergamins.
El Mestre Racional va ser un ofici de la cort creat a la fi del segle xiii, a
imitació de l’administració siciliana, encarregat de supervisar els comptes dels oficials reials i, en general, el patrimoni reial en tot l’àmbit de la
Corona. La seva rica documentació medieval i moderna és molt variada,
i inclou llibres de tresoreria, de la comptabilitat lliurada per les batllies generals i locals de l’administració de les rendes de la Corona a Sardenya;
els fogatges, o censos de població realitzats amb finalitats fiscals des del
segle xiv; els comtats de Rosselló i Cerdanya i, en general, tot tipus de
documentació de despeses i ingressos que hagués de ser supervisada,
incloent una interessant documentació de la banca privada del segle xiv.
La Batllia General de Catalunya, per la seva banda, adquireix també a la fi
del segle xiii la seva plena personalitat jurídica dins de l’administració reial, tot i que els seus antecedents es poden rastrejar fins als primers anys
del segle xii. Tenia al seu càrrec l’administració del patrimoni reial, amb
atribucions jurisdiccionals. En ser suprimida en 1714, les seves funcions
van ser assumides per la Intendència de Catalunya. La seva rica documentació, que es remunta al segle xiii, conté llibres de capbrevacions,
apeos, comptes de l’administració de drets i patrimonis reials, llibres de
contractes i correspondència, etc., a més dels plets vists en el seu tribunal.
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Llibre manual de la banca Descaus i Olivella, de l’any 1377. ACA, Reial Patrimoni,
Mestre Racional, vol. 2375, fol. 3r.
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GENERALITAT DE CATALUNYA
Amb aquest nom es coneix l’arxiu de l’antiga Diputació General de
Catalunya, la representació permanent dels tres braços de les Corts
de Catalunya amb jurisdicció en tot el principat, creada a mitjan segle
xiv i suprimida en 1714. Després de romandre abandonat en les golfes
de la Reial Audiència de Catalunya, a l’edifici que fins llavors havia estat el palau de la mateixa Diputació, va ser lliurat a l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, primer en 1821 i definitivament en 1828.
La Diputació General de Catalunya es va constituir durant el regnat
de Pere el Cerimoniós, en convertir-se en permanents les comissions
per gestionar els subsidis concedits en les Corts. Hem d’establir el
seu origen en 1359, durant les Corts de Cervera, quan la situació de
guerra amb Castella, la anomenada «Guerra dels dos Peres» (13561375), va obligar a un esforç financer sense precedents. En les Corts
de Montsó de 1362-1363 es va consolidar la institució en crear-se els
impostos més característics de la Diputació, les generalitats, i establir-se la terna de diputats, un per braç, que havien de residir a Barcelona, com a òrgan de la mateixa. Ferran I, en les Corts de Barcelona
de 1412-1413, va aprovar la institució en la forma en què seria definitiva, amb la seva organització i atribucions, no solament les de caràcter
judicial i financer, sinó també les de caràcter polític, per a la defensa
de les Constitucions.
Entre els seus variats fons documentals destaquen els més de cent
seixanta llibres de «Deliberacions», que recullen les sessions de la
Diputació de 1440 a 1714, els «Dietaris», en els que es donen notícia
dels principals esdeveniments ocorreguts dia a dia, els registres de
correspondència expedida, agrupats en tres-cents volums iniciats en
1365, processos de visites i gran quantitat de llibres i quaderns relacionats amb els impostos que gestionava, com l’anomenat dret de la
bolla (sobre els teixits) o els drets de duanes.
Conté el fons, a més, la documentació de l’arxiu del braç militar, que
es custodiava a la casa de la Diputació, en la qual destaquen els més
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Nota autògrafa de Gaspar de Guzmán, comte-duc d’Olivares, al final d’una carta
dirigida al virrei de Catalunya, Dalmau de Queralt comte de Santa Coloma, sobre
fortificacions i avituallament necessaris per a la guerra contra França, de 29 de
febrer de 1640. Procedeix dels papers de la secretaria del virrei confiscats per la
Diputació General després del seu assassinat el 7 de juny d’aquell mateix any.
ACA, Generalitat, Cartes del Virrei comte de Santa Coloma, 9181.
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de cent volums de processos de Corts, o l’anomenat Llibre Verd, llibre
de la matrícula del braç militar. També va quedar dipositada en l’Arxiu
de la Diputació la interessantíssima correspondència de la secretaria
del virrei Dalmau de Queralt, comte de Santa Coloma, confiscada en
l’inici de la guerra civil en 1640, amb més de deu mil cartes del període immediatament anterior a la rebel·lió.
ORDES RELIGIOSES I MILITARS
S’agrupen aquí els fons de nombrosos arxius de monestirs i convents
catalans, ingressats per diverses circumstàncies al llarg dels segles
xix i xx, a partir de les lleis desamortitzadores de 1836.
Tots els monestirs i convents disposaven del seu propi arxiu, i encara que la seva antiguitat, riquesa i importància fossin molt diverses,
en general es trobaven ben ordenats i conservats al moment de la
primera desamortització, en 1820. Ja llavors una reial ordre va disposar el lliurament a l’Arxiu de la Corona d’Aragó de la documentació
dels arxius de monestirs catalans, però en finalitzar el trienni liberal
en 1823 va ser retornada i va quedar exposada a la destrucció durant
la crema de convents i esglésies de 1835. La intervenció del director
de l’Arxiu, Pròsper de Bofarull, va aconseguir salvar en un primer moment alguns arxius especialment valuosos, com el del monestir de
Sant Cugat del Vallès o el de Sant Pau del Camp, a Barcelona, que
havia reunit la documentació de diversos monestirs de la Congregació Claustral Tarragonina i Cesaraugustana. Posteriorment es van
recuperar altres fons, o part d’aquells, com el del convent de la Mercè
de Barcelona o el de la cartoixa de Montalegre. No obstant això, la
major part de la documentació procedent dels monestirs i convents
desamortitzats va ser reclamada per les administracions provincials
d’Hisenda. En elles es va conservar, amb un alt grau de desordre i
sofrint pèrdues considerables, fins que en 1918 es va ordenar el seu
trasllat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Les Delegacions de Barcelona
i Girona ho van dur a terme, així com la de Tarragona, encara que la
major part de la documentació monàstica d’aquesta província ja s’havia dipositat en l’Arxiu Històric Nacional de Madrid.
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Còpia figurativa d’una butlla del papa Alexandre III del 5 de setembre de 1178,
que confirmava a l’Orde del Temple totes les donacions efectuades pel comte
de Barcelona, Ramon Berenguer IV i pel seu fill Alfons II d’Aragó. Inclosa en el
cartulari de la comanda de Gardeny. ACA, Ordes religioses i militars, Gran Priorat
de Catalunya de l‘Orde de Sant Joan de Jerusalem, vol. 197, fol. 7v.
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En l’Arxiu de la Corona d’Aragó aquesta documentació es va agregar
a la que ja es trobava allí des del segle xix, i fins i tot es va incorporar
part d’altres fons monàstics, com el de Sant Joan de les Abadesses,
que havien ingressat molt abans de la Desamortització. Posteriorment
es va afegir en 1943 documentació arxivística d’origen monàstic dipositada a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. En total es
compten en l’Arxiu uns sis mil volums i lligalls i més de vint mil pergamins, procedents de més d’un centenar de monestirs i convents de
Catalunya, especialment de les províncies de Barcelona i Girona, que
comprèn des de finals del segle ix fins a 1836.
Malgrat l’incomplet de molts d’aquests arxius, a causa de les circumstàncies assenyalades, en alguns casos es conserven conjunts de
gran antiguitat i riquesa, com el ja esmentat de Sant Cugat del Vallès,
que inclou el seu famós Cartulari del segle xiii i que compta amb més
de tres centenars de documents anteriors a l’any 1000.
Esment especial mereix el fons del Gran Priorat de Catalunya de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem, actualment denominada Orde de Malta, que fins a la Guerra Civil es trobava en el convent de les monges
santjoanistes de Sant Gervasi i que va ingressar en l’Arxiu, després
de diverses vicissituds, en 1939. Reuneix la documentació general del
Priorat junt a la de la trentena d’encomiendas que ho componien, que
van incorporar a més els arxius de les antigues encomiendas de l’Orde del Temple, suprimida a principis del segle xiv. Compta amb més
de vuit mil pergamins, dels quals els més antics es remunten al segle
x, i prop de mil dos-cents volums i lligalls, entre els quals es poden
destacar els cartularis de les encomiendas o comandes del Temple,
de Gardeny i Tortosa o les proves de noblesa dels segles xvi a xviii,
que inclouen valuosa informació genealògica.
NOTARIALS
El conjunt de llibres notarials de l’Arxiu de la Corona d’Aragó procedeix bàsicament de diverses notaries històriques catalanes que durant la Guerra Civil s’havien agrupat en el monestir de Pedralbes de
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Gràcies a la gran quantitat i varietat de la documentació notarial conservada, la historiografia pot donar llum a múltiples fets i
persones que, d’una altra manera, romandrien fora del discurs
històric. En aquest cas, ens trobem davant del contracte de construcció d’un gran vaixell comercial, anomenat «La Juliana», signat
entre el seu armador Francesc Palau i els mestres constructors
Sebastià Carbonell i Sagimon Pereller, en les drassanes de Mataró, el 27 de juliol de 1567. Aquesta nau, per les seves característiques, fou requerida per la monarquia per participar en diferents
campanyes militars. Va transportar tropes a Lepanto, va formar
part de les esquadres reials en les campanyes de Portugal i, finalment, va trobar la seva fi en les costes d’Irlanda formant part
de l’Armada Invencible. El document es conserva en un Vademècum, llibre en qual es consignaven les dades principals dels
negocis que després es redactaven in extenso en el manual o
protocol, del notari de Mataró Joan Cortés. ACA, Notarials, Mataró, vol. 123, foli 29r.
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Barcelona per a evitar la seva destrucció i que van ser lliurats pel Servei de Recuperació Bibliogràfica i Documental a l’Arxiu de la Corona
d’Aragó en 1940. En anys successius es van remetre part d’aquests
fons als Arxius Històrics Provincials de Girona, Lleida i Tarragona, romanent actualment uns vuit mil volums, la major part anteriors a 1800,
procedents fonamentalment de notaries de la província de Barcelona.
Els llibres notarials a Catalunya apareixen en el primer terç del segle xiii,
seguint unes pautes particulars, amb la coexistència de fins a tres sèries
de llibres comuns simultànies que reben diversos noms segons l’època
i el lloc (Liber notularum o Liber communis, Manuale, Prothocollum o Vademecum) , a més de diversos llibres especials per a determinats tipus
documentals (testaments, capítols matrimonials, capbrevacions...) . Encara que la pràctica notarial va anar evolucionant amb el pas el temps,
no va haver-hi canvis fonamentals, mantenint-se fins i tot el llatí com a
llengua gairebé exclusiva dels documents notarials fins a entrat el segle
xviii, quan es va instaurar el model de protocol únic característic de la
Corona de Castella i el llatí va ser substituït per les llengües vernacles.
Entre els fons de l’Arxiu de la Corona d’Aragó destaquen per la seva
antiguitat els de Bagà i els de la notaria del monestir de Sant Cugat
del Vallès, que en tots dos casos es remunten a finals del segle xiii. Altres fons rellevants pel seu volum i riquesa documental són els de les
notaries dels districtes notarials d’Igualada, Mataró, Berga (que inclou
l’important fons de la notaria de Cardona), Manresa i Sant Feliu de Llobregat. A causa de les vicissituds sofertes per aquesta documentació,
cap d’aquests fons és complet, estant dispersos entre diferents arxius
i, en alguns casos, inclouen documentació parroquial i municipal.
HISENDA
Les Delegacions Provincials d’Hisenda es van crear per la Llei de 9 de
desembre de 1881, que organitzava l’administració econòmica provincial, continuant el seu funcionament i consegüent producció documental fins a l’actualitat. En 1962 es va iniciar la transferència de la documentació més antiga de l’Arxiu de la Delegació Provincial d’Hisenda de
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Barcelona a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, continuant-se en anys posteriors fins a 1981. Part d’aquesta documentació es troba en el Dipòsit
d’Arxius de Cervera, transferit a la Generalitat de Catalunya l’any 1995.
El fons, que consta de més de catorze mil volums i quatre mil lligalls,
reuneix documentació produïda, a més de per la Delegació Provincial
d’Hisenda de Barcelona (des de 1881), per altres organismes anteriors
amb funcions financeres, com la Intendència d’Exèrcit i Província del
Principat de Catalunya (1713-1849) i les oficines provincials de la Hisenda Pública (Administracions, Comptadories, Tresoreries). La pèrdua de l’arxiu de la Comptadoria de la Intendència en els avatars del
segle xix fa que la documentació anterior a 1845 referent a cadastre
i rendes generals tingui importants llacunes.
La documentació és principalment de tipus fiscal, comptable i cadastral, relacionada amb la gestió dels tributs i de les propietats de l’Estat
producte de les desamortitzacions. Destaquen les sèries relatives a
les contribucions territorial i industrial iniciades amb la reforma hisendística de 1845.
DIVERSOS I COL·LECCIONS
Des de principis del segle xix, sota la direcció de Pròsper de Bofarull, i
fins a l’actualitat, l’Arxiu de la Corona d’Aragó ha rebut nombrosos i variats
fons documentals de diversa procedència, cronologia i contingut. Alguns
d’ells, ja des de principis del segle xx, es van agrupar amb el nom de
Diversos i Col·leccions, tot i mantenint la seva identificació i personalitat.
Fons ingressats en el segle xix són els de la Governació General de Catalunya (1390-1714), Legació d’Espanya a Gènova i Torí (1652- 1808), Col·
legi de droguers i confiters de Barcelona (segles xvi a xix), família Vallgornera (segles xii a xviii), així com dos conjunts documentals de l’època
de la invasió napoleònica, el de la Junta Superior de Catalunya i el de la
Casa de la Moneda sota el domini francès. A ells es van afegir, després
del seu ingrés en 1922, els documents produïts per l’administració francesa en aquest període, sota el títol de «Dominació Napoleònica».
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Representació d’una peça d’artilleria sobre la seva curenya en l’instant en què
dispara la bomba, acompanyada d’una peça del joc d’armes i del seu calaix de
municions. Figura en el primer registre d’Oficis expedits per la Junta Superior de
Catalunya en matèria de Guerra. El registre, que abraça des del 24 d’agost de 1808
fins al 10 de gener de 1810, es va formar unint diversos quaderns solts per orde de
Pròsper de Bofarull, qui en la diligència d’enquadernació que tanca el volum recorda que es va dipositar «en este Real y General Archivo a mi cargo» en virtut de
Reial Ordre de 9 de setembre de 1817. La Junta Superior de Catalunya es va erigir
en Lleida al juny de 1808, fusionant les Juntes Corregimentals que havien organitzat la resistència contra l’ocupació napoleònica, i va ser dissolta al desembre de
1812. ACA. Diversos i Col·leccions, Junta Superior de Catalunya, vol. 21, foli 313bis.
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Part final de l’esborrany del tractat de pau negociat entre Jaume II d’Aragó i Muhammed II de
Granada, format per tres fulls de
paper cosits. A cada paràgraf
en àrab, amb les concessions
del rei de Granada, figura un
paràgraf en castellà amb concessions similars atorgades pel
rei d’Aragó. En l’Arxiu es conserva un extraordinari conjunt de
prop de dos-cents documents
en àrab, la majoria de finals del
segle xiii i primera meitat del segle xiv, testimoni de les intenses
relacions establertes entre la
Corona d’Aragó i els regnes musulmans de la Mediterrània, des
de Granada fins a Egipte. ACA,
Diversos i Col·leccions, Cartes
àrabs, 2.
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Foli inicial d’un manuscrit de les obres de Sèneca de finals del segle xiv, il·lustrat
amb una miniatura de gran qualitat. Forma part d’un conjunt de gairebé un centenar de còdexs medievals procedents del monestir de Sant Cugat del Vallès,
ingressats en l’Arxiu en 1835. En la mateixa època van ingressar també més de
dos-cents còdexs de la biblioteca del monestir de Santa Maria de Ripoll. ACA.
Diversos i Col·leccions, Manuscrits Sant Cugat, 11.
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Després de la Guerra Civil es van incorporar un conjunt d’arxius i documents de molt variada procedència (familiar, municipal, parroquial)
lliurats a l’Arxiu en 1940 pel Servei de Recuperació Bibliogràfica i Documental. Més tard va ingressar l’arxiu dels comtes de Santa Coloma
de Queralt, amb documentació des del segle xi fins al xix, i el ric arxiu de la Comandància d’Enginyers de Catalunya (1956), amb més de
set-cents lligalls de documentació dels segles xviii al xx, en els quals
s’inclou un gran nombre de plànols de gran interès per a la història
urbanística. Entre 1969 i 1987 es va duplicar el volum amb l’ingrés
d’importants fons patrimonials d’època medieval i moderna: del marqués de Sentmenat, del comte de Sástago, del marquès de Monistrol,
del marquès de Montoliu, del comte de Centelles i del marquès de
Castellbell («Can Falguera»). Al segle xxi se segueixen incorporant
fons, col·leccions i peces soltes, com l’arxiu del Casal de Catalunya a
París i el del comte de Berbedel.
Aquí es troben agrupades també diverses col·leccions formades al
llarg de la història de l’Arxiu amb documents dels seus diversos fons:
Autògrafs, Reserva, Sigil·lografia, Cartes àrabs, Cartes hebrees, Cartes gregues, Documents curiosos, Mapes i plànols, Memorials i inventaris dels segles xiv al xix. S’inclouen, a més les molt valuoses
col·leccions de manuscrits medievals procedents de les biblioteques
dels monestirs de Santa Maria de Ripoll i Sant Cugat del Vallès, ingressades en 1835.
CULTURA
L’arxiu dels Serveis Perifèrics del Ministeri de Cultura es va traslladar
a l’ACA al juny de 1997. En anys successius es van iniciar diverses
operacions d’identificació, ordenació, descripció i condicionament
de la documentació. Consta de més de dos mil unitats d’instal·lació.
Reuneix fons de les desaparegudes Delegacions Provincials de Barcelona del Ministeri d’informació i Turisme, Secretaria General del Moviment, Ministeri de Cultura i de la Comissió Delegada de Barcelona
de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació d’obres d’interès
històric artístic.
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Destaca entre els seus fons, dins de l’àrea de conservació del patrimoni històric-artístic, el conjunt de documents sobre les devolucions
d’obres d’art després de la Guerra Civil, procedent del Servei de Defensa del Patrimoni Artístic Nacional creat en 1938, que ha estat en
part digitalitzat.
BIBLIOTECA
A principis del segle xix, sota la direcció de Pròsper de Bofarull, al
mateix temps que es reorganitzava l’Arxiu es va formar la seva biblioteca, reunint els pocs llibres que es trobaven entre els seus fons en
les anomenades: col·lecció de codis i col·lecció curiosa. Aviat es va
ampliar amb la incorporació d’alguns llibres de caràcter històric procedents dels convents desamortitzats, especialment del de la Mercè
i del de Sant Agustí de Barcelona, a més de les compres i donacions,
especialment de treballs relatius a la documentació de l’Arxiu.
Actualment compta amb més de 27.000 exemplars de monografies
als quals cal sumar les publicacions periòdiques, amb un centenar de
títols en curs i una interessant col·lecció de revistes antigues. A més,
compta amb un fons bibliogràfic antic, procedent sobretot de monestirs desamortitzats i d’altres institucions, els fons del quals es conserven en l’Arxiu, que inclou una col·lecció d’uns cinquanta incunables
procedents del monestir de Sant Cugat del Vallès.
El contingut dels fons bibliogràfics es centra en la recerca històrica,
especialment de l’àmbit geogràfic i cronològic de l’antiga Corona
d’Aragó, amb especial atenció a l’edició i estudi de les fonts documentals.
Les obres generals i de referència estan instal·lades en la sala de
lectura i són d’accés directe per als investigadors. La resta del fons,
que ocupa més de mil metres lineals, es serveix prèvia sol·licitud. Es
poden consultar cedularis d’autors i fitxer de matèries per a les publicacions anteriors a 1996 i el catàleg automatitzat de la xarxa de
biblioteques dels Arxius Estatals per a les posteriors a aquesta data.
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«Por quanto por parte de vos Miguel de Çervantes Saavedra nos ha sido hecha
relacion que con vuestra industria y trabajo haveys compuesto un libro intitulado
“Novelas exemplares de honestissimo entretenimiento”, el qual es muy util y pro
vechoso», el rei Felip III li concedeix llicència per deu anys per imprimir-ho en els
regnes de la Corona d’Aragó. Datada en San Lorenzo el Real (San Lorenzo de El
Escorial), el 9 d’agost de 1613. ACA, Cancelleria, Registre 4894, folis 249v-251v.
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[6]
SERVEIS

INFORMACIÓ GENERAL
Assessorament en la recerca i localització de documents de l’Arxiu i d’altres centres dependents del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Informació i orientació personalitzada sobre els temes de recerca i sobre el
maneig dels instruments de descripció i de les bases de dades de l’Arxiu.
CONSULTA DE DOCUMENTS
Es facilita la consulta directa dels fons documentals en la sala de lectura o en internet a través del Portal d’Arxius Espanyols (PARES). L’Arxiu és de lliure accés als usuaris, que han d’acreditar-se mostrant el
seu DNI o passaport.
REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS
Es facilita còpia de documents en les modalitats següents: format digital, microfilm, còpia en paper a partir de microfilm i diapositiva, previ
abonament de l’import corresponent i subjecte a la normativa vigent.
AULA DE TREBALL PER A GRUPS
L’Arxiu disposa d’aula de treball per a grups d’un màxim de vint alumnes, prèvia reserva amb quinze dies hàbils d’antelació.
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PRÉSTECS
Es facilita el préstec de fons documentals de l’Arxiu per a mostres
expositives, prèvia autorització mitjançant una orde ministerial i subjecte a les normes i directrius de la Sotsdirecció General dels Arxius
Estatals.
ACTIVITATS CULTURALS I EDUCATIVES
S’ofereix la possibilitat d’organitzar exposicions, visites guiades, conferències i cursos. L’Arxiu col·labora amb altres institucions en la celebració d’actes culturals. Les visites guiades són gratuïtes i hauran
de ser concertades amb almenys quinze dies d’antelació. Cada grup
estarà compost per un màxim de vint persones, acompanyades per
un responsable.
SERVEIS COMPLEMENTARIS
L’Arxiu compta amb sala d’actes amb capacitat per a cent vint-i-cinc
persones i sistema de traducció simultània, sala d’exposicions, consignes i sala de descans.

Serveis

61

[7]
INFORMACIÓ PRÀCTICA
EDIFICI DEL CARRER ALMOGÀVERS
C/ Almogàvers, 77. 08018 Barcelona
Sala de lectura:
Obert: de dilluns a divendres de 9h a 14:30 h.
Tancat: dissabtes i diumenges; 24 i 31 de desembre; dies festius nacionals, autonòmics i locals.
Com arribar:
Metro: L. 1, Marina
Autobús: 6, 40, 42, B20, B25, H14 i V21
Tramvia: T4, Marina
PALAU DELS VIRREIS
C/ Comtes, 2. 08002 Barcelona
Palau i Sala d’exposicions:
Obert: tots els dies, festius inclosos, de 10:00 a 18:00 h
Tancat: 25 de desembre i 1 de gener.
Entrada gratuïta.
Com arribar:
Metro: L4, Jaume I
Autobús: 45, 120, V15 i V17
Telèfon: (34) 934854285
e-mail: aca@mecd.es
https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aca/
portada.html
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