ARXIU PROVINCIAL

MEMÒRIA 2003
Comença un nou quatrienni amb un canvi de Provincial i Congregació. Per això he redactat una Proposta
d’activitats per a mirar endavant i els la vaig entregar. Vàrem tenir una reunió amb la Congregació i esperem
que es pugui anar portant a terme.

ENTRADES
En la breu relació que segueix, anotem entre parèntesis la procedència de la documentació o objecte. A més
del que aquí fem constar cal recordar que ens arriben els llibres i articles publicats pels religiosos, programes
i revistes del Secretariat, dels col·legis, d’entitats tant nostres com foranes, de religiosos (algunes vegades
Catalaunia en dóna testimoni). Per tant no tot el que entra a l’Arxiu consta en la relació que segueix.
? El P. Provincial sortint Andreu Trilla entregà documentació que pel càrrec havia generat a més de la que
passa pel Secretari com ara: Fundacions de les que ha format part, reunions de superiors majors, reunions
d’abats i superiors de Catalunya, URC, etc.
? Del P. Darius Rumeu (a.c.s.): llibres, cartes, escrits, fotografies.
? Del P. Joan Zanuy (a.c.s.): pertinences personals, correspondència, fotografies, estampes, imatge de sant
Francesc d’Assís i altres.
? Del P. Hilari Alcaraz (a.c.s.): documentació personal i familiar, llibres, fotografies, documentació de
l’Hora de Déu i de la Legió de Maria.
? Fotocòpia de correspondència del P. Joan Borrell (de familiars de Castellar del Vallès).
? «Canto» nova composició del P. Jaume Vada descoberta recentment per Mireia Campabadal a la Reial
Acadèmia de Bones Lletres i datada el 28 de maig de 1814.
? Pertinences personals com títol d’estudis, dibuixos, cançoners, música, goigs (P. Llorenç Bonet).
? Cartes de l’època d’estudiant, ara-corporal de fil, reliquiari de plata, documents personals, títols i altres (P.
Manuel Bagunyà).
? Fotocòpia de plànols de l’església de Sabadell (Col·legi d’Aparelladors de Girona).
? Fons Larraona, cartes i fons Chinchachoma, treballs escolars, calze i patena de primera missa, carteig amb
escolapis, poesies del P. Salvador Salitjes, exercicis espirituals predicats, dossiers de religió, documentació
de la comissió de revisió de les constitucions i regles, revista mural manuscrita Navotizie, postals, estampes,
imatge petita de sant Josep de Calassanç (P. Adolf García-Durán i de Lara). Un volum amb la transcripció
de les cartes de Chinchachoma als seus pares (entrat pel P. Manuel Bagunyà).
? Algun llibre, postals i altre informació de les províncies escolàpies de Polònia, Hongria, Àustria i
Eslovàquia (P. Provincial Jaume Pallarolas).
? Medalles, monedes, imatge de sant Josep de Calassanç, llistat i documentació dels seus alumnes,
pertinences personals, llibres. Cartes rebudes i material fotocopiat que es distribuïa al col·legi de Vilanova i
la Geltrú (P. Ramon Novell).
? Treballs escolars de Jaume Trepat: 10 quaderns de geografia, dibuix, francès i anglès, a més de diplomes
escolars i d’una revista del col·legi Calassanci d’on fou alumne (En Jordi Trepat)
? Fotografies antigues de Cuba i un CD amb les fotografies d’objectes i edificis nostres (portat pel P. Antoni
Piña).
? Fotografies d’escolapis: P. Valentí Soler i Gibergas i Ga. Joaquim Martí i Serra (col·legi de Terrassa).

? Fons de fotografies en 35 caixes i 9 paquets (col·legi de Sarrià).
? Un volum de l’Atlàntida políglota de Verdaguer amb la traducció llatina del P. Tomàs Viñas (P. Jaume
Pallarolas).
? Llibres de la Biblioteca de Colònies Jordi Turull sobre escoltisme, colònies, lleure: 36 volums.
? Llibres antics (2 caixes) i 7 volums manuscrits de la flora hispana (col·legi de Santa Anna de Mataró).
? Noves edicions dels volums del PAI (P. Marian Baqués).
? Llibres procedents de la comunitat de l’Escola Pia Balmes i que encara guardava el P. Carles Pérez.
? Llibres de la biblioteca de la comunitat del Putxet i del P. Lluís Tort.
? Articles publicats per Na Mª Ángeles de la Figuera, professora de Sant Antoni.
? Cartes, postals, pins, banderins i altres (P. Carles Pérez)
? Una capsa amb relíquies de diversos sants que procedien del P. Llogari Picanyol (Ga. Victorino Puente).
? Revista Alba de la parròquia de la Puríssima de Sabadell (l’envià el P. Josep A. Miró que la trobà a
Madrid). La parròquia de la Puríssima ens completà la col·lecció.
? Barret de capellà o teula del P. Josep Baburés (P. Josep M. Comadran)
? Dibuixos del P. Joan Naspler per a felicitar els pàrvuls de Caldes de Montbui (P. Antoni Piña).
? Col·lecció de segells especialment de fora d’Espanya (P. Antoni Batlle).
? Pintura d’En. Lluís Clapés (del seu fill l’Andreu Clapés).
? Retrats d’escolapis de Sabadell i de la fundació: 4 quadres petits i 5 de grans (Acadèmia Catòlica de
Sabadell, però que eren de l’Escola Pia de Sabadell).
? Lluïset en una maleta (com li toca), reproducció del ninot articulat que utilitzà el P. Wenceslau Ciuró (Mag
Lari).

RESTAURACIÓ

DE DOCUMENTS

? Relligats: 22 volums de revistes i 1 llibre.
? Volum Secretari-2 o Llibre de Patents de l’Escola Pia d’Igualada que comença l’any de 1735. El volum
primer ja va ser restaurat fa uns anys (Monestir de Sant Pere de les Puel·les).

COL·LABORACIONS

REBUDES

Hem intentat trobar col·laboradors voluntaris a través d’INCAVOL; però des del primer moment hi he
trobat dificultats burocràtiques i m’ha semblat que no valia la pena perdre-hi el temps amb nimietats com si
30 (dia del mes) s’ha d’escriure en lletres o en xifres; esperarem millor ocasió.
? El P. Joaquim Querol ha començat a fitxar els goigs que tenim a la col·lecció.
? El P. Josep M. Alcubierre està passant a l’ordinador l’inventari de fotografies d’Igualada que havia
manuscrit En Florenci Morera.
? El P. Fèlix Iguacen ha començat a escanejar la nostra revista Catalaunia que (al menys alguns números)
s’estan perdent.
? El P. Josep M. Bosch continua amb la classificació de segells, enriquint la col·lecció que ja fa molt de
goig.
? Hem tingut durant l’últim trimestre de l’any una alumna en pràctiques de la Facultat de Biblioteconomia i
Documentació, Míriam Mulinari. Ha començat a inventariar el Fons Borrell, concretament els vapors de la
línia Barcelona-Manila de la naviliera del Marquès de Campo.

INSTRUMENTS

DE RECERCA

Bona part de la documentació, llibres o articles, es fitxen i passen a engruixir els fitxers de que donem
compte en la taula núm. 1. En destaquem algunes d’aquest fitxes que ja hem fet per més característics.
? Els fons fotogràfics que va venir de Sarrià ha estat fitxat. Són 430 fitxes per a un total de 5.138 peces.
? Buidat d’articles d’autor escolapi de la revista Alba (82 fitxes)..
? Inventari detallat de la sèrie Pedagogia o 06-21 que comprèn sobre tot la documentació generada i
recollida pel SEDEP (Secretariat Escolapi de Pedagogia); el volum és de 25 caixes dividides en 309 lligalls
que queden descrits detalladament en les 51 pàgines de l’inventari.
? Tenim informatitzades 43.316 fitxes de la Biblioteca Provincial que hi havia a Alella les que havia escrit
manualment el P. Joan Farràs.

EXPOSICIONS
? «Un segle d’escola a Barcelona» organitzada per l’Institut Municipal d’Educació. Participem en el projecte
que al final no s’executa i, per tant, no hi figurem; queda reduïda l’exposició a un tipus d’escola a Barcelona
ciutat.
? Donem informació sobre les pintures de Marià Vayreda que hi a la nostra església d’Olot per a una
exposició sobre aquest pintor de la Garrotxa.

ACTIVITATS
? Quatre grups d’alumnes d’ESO de Sant Antoni han visitat l’Arxiu.
? Grup d’alumnes de quart d’ESO de Sant Antoni vingueren per a estudiar l’evolució de l’edifici del
col·legi.
? Vàrem compartir experiències arxivístiques amb els voluntaris que treballen a l’Arxiu de la parròquia de la
Puríssima de Sabadell.
? Editorial Efadós ens demana fotografies de Granollers per a un llibre fotogràfic de la ciutat.

VISITANTS
? PP. Jesús Lesaga (basc), Alejandro Solórzano (colombià), Vicenç Climent (valencià, ecònom general) i
Pedro Sanz (aragonès) amb un seu germà.
? Els escolapis natius de les Califòrnies o del Senegal que han vingut a la Província han visitat l’Arxiu.

DIVERSOS
? Hem donat al Senegal i a Cuba diversos objectes de culte que allí faran servei i que havíem recollit de les
nostres sagristies.
Taula 1: Fitxes informatitzades
1998

2000

2001

2002

2003

Arxiu

19.649

21.446

21.584

23.199

26.540

Llibres

13.032

14.753

15.166

15.622

16.288

Articles

10.632

10.970

12.323

16.560

16.945

Revistes

861

869

903

903

907

Fotografies

4.444

2.196

6.639

6.691

6.771

Cartes circulars

1.763

1.763

1.763

1.763

1.763

Correspondència

19.339

19.663

20.702

20.793

21.094

2.606

2.611

2.611

2.123

2.129

2.165

Manuscrits
Catàleg dels religiosos

2.123

2.123

Total de fitxes

Investigadors a la sala
Per carta, fax, telèfon
Total consultes

71.864
73.783
83.809
90.271
Taula 2: Persones ateses
1998
2000
2001
2002
2003
51
16
67

48
19
67

50
40
90

39
16
55

48
21
69

95.084

