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La jornada té per objectiu ampliar, revisar i aprofundir els estudis 
que s’han fet en les últimes dècades sobre els arxius patrimonials 
a Catalunya. 

Reunint historiadors de diverses universitats i institucions ca-
talanes, oferirà una visió general i un fòrum de debat del tema 
per a la Catalunya medieval, moderna i contemporània. Inclourà 
estudis des de la perspectiva històrica i jurídica i d’altres que 
analitzaran els aspectes administratius i organitzatius d’aquests 
arxius. 

Els arxius patrimonials catalans representen una riquesa do-
cumental poc corrent, també poc coneguda fora de casa nostra. 
Són conjunts de documents que ens parlen sobre la formació i 
administració d’un patrimoni generalment de base agrícola que 
es transmet en el llinatge familiar. Hi són presents des dels se-
gles XII i XIII, de vegades fins i tot abans, i seran més abundants 
en les èpoques posteriors. Relacionats amb la pràctica de l’emfi-
teusi, representen un fenomen inicialment més característic de la 
Catalunya Vella què, després, s’estén a tot el territori. 

L’objecte principal d’aquests arxius és el patrimoni de les 
famílies de la ruralia —famílies amb grans patrimonis i també 
famílies pageses, menestrals i fins i tot masovers. Per a ells, 
aquests documents guardats representaven «un arsenal» de 
proves jurídiques dels seus drets i unes eines de control del 
seu patrimoni —fins a les últimes dècades del segle XIX, quan 
l’Estat liberal creà els seus mecanismes registrals per a legitimar 

públicament les possessions i les propietats. 

Direcció: Tünde Mikes, Jaume Sobrequés
Coordinació científica: Pere Ortí, Pere Gifré, Lluís To
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9.30 h:  Acte d’inauguració 
 Jaume Sobrequés i Callicó
 Director del Centre d’Història Contemporània
 Joaquim Nadal i Farreras 
 Director de l’Institut Català de Recerca en 
 Patrimoni Cultural
 Tünde Mikes, 
 coordinadora per Catalunya de la xarxa temàtica 
 internacional ARCHIFAM.

Sessió de matí 

 
10.00-10.30 h:  Lliçó d’obertura:
 Josep Fernández Trabal: «Els arxius patrimonials 
 catalans, de què estem parlant?»
 Arxiu Nacional de Catalunya, Generalitat de Catalunya

10.30-11.30 h:  «La formació dels arxius patrimonials a la Catalunya 
 baixmedieval», Lluís To Figueras i Pere Ortí Gost
 Universitat de Girona, Institut de Recerca Històrica, 
 Centre de Recerca d’Història Rural

11.30-12.00 h:  «Arxius patrimonials gironins medievals: de masos 
 petits i de grans patrimonis», Rosa Lluch Bramon
 Universitat de Barcelona, Institut de Recerca en 
 Cultures Medievals

12.00-12.20 h:  Pausa

12.20-12.50 h:  «L’arxiu patrimonial dels Fontcuberta, segles X-XXI», 
 Daniel Piñol Alabart
 Universitat de Barcelona, Institut de Recerca en 
 Cultures Medievals

12.50-13.20 h:  «Els arxius familiars i patrimonials aranesos», M. Pau 
 Gómez Ferrer
 Archiu Generau d’Aran, directora 

Sessió de tarda:

16.00-16.30 h:  «Els arxius patrimonials a Cervera», Josep M. Llobet 
 i Portella
 Coordinador de la Facultat de Geografia i Història.
 UNED-Cervera. Fundació Roca Sastre.

P R O G R A M A
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16.30-17.00 h:  «Ordre i desordre arxivístic: els llibres de comptes 
 d’explotació a l’Arxiu Capitular de Mallorca: La 
 hisenda del II comte de Formiguera (1633-1694)», 
 Gabriel Jover Avellà
 Universitat de Girona, Institut de Recerca Històrica, 
 Centre de Recerca d’Història Rural

17.00-17.20¬ h:  Pausa

17.25-18.00 h:  «Els arxius patrimonials com a testimonis del dret 
 familiar català», Tünde Mikes 
 Universitat de Girona, grup de recerca Història de la 
 Ciència Jurídica 

Lliçó de cloenda:

18.00-18.30 h: «Els arxius patrimonials a Catalunya - un estat de la 
 qüestió», Pere Gifre Ribas
 Universitat de Girona, Institut de Recerca Històrica, 
 Centre de Recerca d’Història Rural

18.30-19.00 h:  «Els arxius patrimonials de Catalunya. Experiències i 
 futur», Ramon Planes Albets 
 Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
 Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
 Patrimoni, Servei de Coordinació General d’Arxius

19.00-19.30 h:  Debat

Entrada lliure

Per a més informació, confirmació d’assistència o petició de certi-
ficat d’assistència, truqueu al telèfon 935 529 103 (Sra. Mariàngels 
Gallego, SCEH) o envieu un correu electrònic a les adreces tunde.
mikes@udg.edu o mferranl@gencat.cat (CHCC).
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