FONS PATRIMONIAL
Descripció i inventari del fons

513.- Família Batlle - Marlès

Descripció del fons
patrimonial

513.- Família Batlle - Marlès

FITXA DE DESCRIPCIÓ.
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1. Codi de referència
Codi país

CAT

Codi arxiu

SAMLM

Codi Fons 513

1.2. Nivell de descripció
Inventari.
1.3. Títol
Fons Patrimonial Família Batlle – Marlès
1.4. Dates de formació
1851 circa – 1957
1.5. Volum i suport
7 capses (5 contenen la biblioteca i 2 contenen el fons documental). Paper.

2. ÀREA DE CONTEXT
2.1. Nom(s) del(s) productor(s)
Just Marlès Vilarrodona
“Comisión Organizadora de los Festejos de la Fiesta Mayor”
Junta Local d’Informació Turisme i Educació Popular / Comissió Oficial de Sardanes i
Folklore
Narcís Frigola i Fajula
2.2. Història de l’organisme / Biografia del productor
Just Marlès Vilarrodona (1881-1960).
Fill de Lloret de Mar, fou l’últim capità mercant de la vila i un dels visionaris del potencial
turístic del municipi, encarant-lo principalment al públic estranger, mercat no tingut en
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compte fins aleshores. Al 1932 fundà juntament amb d’altres el Sindicat de Turisme de
Lloret, participant en diverses fires de l’època, donant un termini de 20 anys per arribar a la
plenitud de l’era turística. Al 1935 li van atorgar el càrrec de President Honorari de l’entitat.
Mitjançant el Sindicat de Turisme de Lloret, va fer editar el primer prospecte de la Costa
Brava, per fer publicitat de Lloret de Mar.
Fou Obrer Major de la confraria de Santa Cristina els anys 1932, 1935 i 1939. Amb la
política de que el ball de plaça deixés de ser monopolitzat per les famílies riques de l’època,
així com reactivant l’aplec dels Perdons i l’ordre antic de la processó. També va lluitar
perquè no és malmenes l’entorn de l’ermita.
“Comisión Organizadora de los Festejos de la Fiesta Mayor” i Junta Local d’Informació
Turisme i Educació Popular / Comissió Oficial de Sardanes i Folklore
En una instància del 1954, adreçada a l’Ajuntament, el Sr. Albert Batlle Nicolau apareix com
representant de la “Comisión Organizadora de los Festejos de la Fiesta Mayor”, que se
suposa seria l’antecessora de la Comissió Oficial de Sardanes i Folklore del 1955 que va
funcionar fins el 1967.
L’organització va lluitar per protegir i fomentar el ball de la sardana. Va iniciar la seva tasca
durant el règim franquista i aprofitaven les escletxes que podien trobar, per fer la seva
activitat.
Narcís Frigola i Fajula (1842-1892?)
Nascut a Castelló d’Empúries, visqué els darrers anys de la seva vida a Blanes. La seva
família, del 1829 al 1901, gestionà l’escola de música de Castelló, fundada per Joan Lleys
Agramont (1803-1853).
Fou mestre de capella, violinista, director d’orquestra i compositor. Es d’aquesta darrera
faceta que s’han recuperat un seguit de partitures musicades per ell i, algunes, lletrades per
Josep Guitart Reventòs.
Al 1996, el director del Museu Municipal de Tossa, Vicenç Esteban Darder va localitzar
1.000 partitures a les golfes de la família Darder, entre les que n’hi havia també de Narcís
Frigola, que un cop classificades, volia lliurar a l’arxiu de Tossa.
Meliton Servià
Era confiter de la vila de Lloret de Mar.
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2.3. Història arxivística
La documentació s'ha anat concentrant al domicili del Sr. Batlle al llarg dels anys fins la
cessió al SAMLM.
2.4. Dades sobre l’ingrès
El Sr. Albert Batlle Marlès ha anat ingressant de manera progressiva la documentació. El
13 de juny del 2005 va fer entrega del conjunt de partitures que conformen aquest fons.
Posteriorment, el 14 de febrer del 2006, va lliurar tota la documentació relativa a la
“Comisión Organizadora de los Festejos de la Fiesta Mayor“ i de la Junta Local d’Informació
Turisme i Educació Popular / Comissió Oficial de Sardanes i Folklore. I el 8 de febrer del
2010 va donar la col•lecció de llibres sobre navegació i construcció de vaixells, així com
documentació de la família Marlès.
En la seva majoria consta de publicacions entre 1833 i 1935 sobre navegació i construcció
de vaixells. Com a curiositat, una copia manuscrita d’un llibre de ciclons, suposadament,
feta pel mateix Just Marlès Vilarrodona i un diari de navegació dels viatges realitzats de
Montevideo a Brunswick – Alemania.

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
3.1. Abast i contingut informatius
Hi ha un grup de partitures manuscrites que abracen del 1851 al 1885 circa, que en la seva
majoria estan dedicades a personatges lloretencs i composades per Narcís Frigola Fajula,
on destaca "Lloret agraït" (1881) dedicat a Francisco Taulina, un dels promotors del fallit
projecte de tren a Lloret de Mar.
També cal destacar la documentació de l’antiga “Comisión Organizadora de los Festejos de
la Fiesta Mayor“.
3.2. Sistema d’organització
La documentació està encapsada.
3.3. Avaluació, tria i eliminació documental
No s’ha fet cap procés d’avaluació i/o eliminació dels documents lliurats.
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3.4. Increments documentals
Hi ha la possibilitat de futures aportacions per part de la família.

4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
4.1. Condicions d’accés
La documentació d’aquest fons és d’accés públic, mentre es mantingui en bon estat de
conservació.
4.2. Condicions de reproducció
Per tal d’assegurar l’adequada conservació d’aquest fons, no es permet la seva
reproducció.
4.3. Llengua i escriptura
El fons documental: en català i castellà.
A la biblioteca trobem exemplars en castellà, anglès, francès i italià.
4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics
La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de 18º C. i a una
H.R. del 60%.
4.5. Instruments de descripció
Hi ha un inventari, en suport paper, que es troba disponible a la biblioteca auxiliar de l’arxiu.
Tanmateix, l’inventari també es pot consultar a través d’una base de dades informàtica.
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5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
5.1. Existència i localització dels originals
La major part de la documentació dipositada és original.
5.2. Existència i localització de reproduccions
No consta l’existència de còpies de la documentació dipositada.
5.3. Documentació relacionada
Per ampliar informació és pot consultar el Fons d'entitats i associacions: Amics de la
Sardana de Lloret de Mar.
5.4. Bibliografia
De Just Marlès Vilarrodona
Pròximament es publicarà un diccionari de personatges amb rellevància de la comarca de
La Selva on és podrà trobar la seva biografia.
De Narcís Frigola i Fajula
Wiquipedia http://ca.wikipedia.org/wiki/Narc%C3%ADs_Fr%C3%ADgola_i_Fajula
Juvanteny, Montserrat: “Troben a Tossa de Mar un gran fons de partitures musicals de
1850 a 1930”, dins el Diari de Girona, Dissabte, 6 d'abril de 1996, p. 30
Bosch, Imma: “Troben un miler de partitures de músics catalans d'entre el 1850 i el 1930”,
dins El Punt, Diumenge, 21 d'abril de 1996, p. 27

6. ÀREA DE NOTES
6.1. Notes
No consta cap nota d’interès que s’hi pugui afegir.
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7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1. Autoria i data(es)
Primera neteja i classificació del fons documental: Jordi Padilla Delgado, juny de 2005,
febrer de 2006 i febrer, setembre i octubre de 2010
Catalogació i inventari: Jordi Padilla Delgado i Montserrat Xirgu Encesa, maig 2011
Quadre de classificació: Joaquim Daban Massana i Montserrat Xirgu Encesa, maig 2011
Supervisió final: Joaquim Daban Massana
7.2. Fonts
La font fonamental utilitzada per a l’elaboració d’aquesta descripció ha estat el contingut
informatiu del mateix fons documental.
7.3. Regles o convencions
La descripció ha estat elaborada seguint la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya
(NODAC), redactada segons les directrius de l’Associació d’Arxivers de Catalunya i la
Subdirecció general d’Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.
Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.cat
http://lloret.cat/arxiu

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ.
513.- FAMÍLIA BATLLE - MARLÈS.
100.- DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL.
200.- ACTIVITATS PROFESSIONALS.
210.- Nàutica - Naviliera.
300.- DOCUMENTACIÓ PROCEDENT D’ALTRES FONS.
310.- “Comisión Organizadora de los Festejos de Fiesta Mayor”.
320.- Junta Local d’Informació, Turisme i Educació Popular – Comissió Oficial
de Sardanes i Folklore.
400.- COMPOSICIÓ I MÚSICA.
500.- BIBLIOTECA FAMILIAR.
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Inventari del fons
patrimonial

513.- Família Batlle - Marlès

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
SIG.SIST
FONS
SECCIÓ

513.100
PATRIMONAL : FAMÍLIA BATLLE I MARLÈS
DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL

SUBSECCIÓ
ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

Arbre genealògic família Marlès. Recull informació des del s. XVII.
Elaborat a principis del s. XX. .

1911 / 2000

86.39.3

Targeta invitació casament entre Just Marlès i Vilarrodona i Concepció
Casalí de Marlès / fotocòpia color. . .

1911

86.39.2
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Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
SIG.SIST
FONS
SECCIÓ

513.210
PATRIMONAL : FAMÍLIA BATLLE I MARLÈS
ACTIVITATS PROFESSIONALS

SUBSECCIÓ NÀUTICA - NAVILIERA
ASSUMPTE

Diari de navegació de Montevideo a Brunswick - Alemania - del capità
Just Marlès Vilarrodona amb la Corbeta Asunción . . .
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DATA

SIG. TOP

1904 - 1905

86.77.1
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SIG.SIST
FONS
SECCIÓ

513.310
PATRIMONAL : FAMÍLIA BATLLE I MARLÈS
DOCUMENTACIÓ PROCEDENT D'ALTRES FONS

SUBSECCIÓ COMISIÓN ORGANIZADORA DE LOS FESTEJOS DE
FIESTA MAYOR
ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

1954

86.38.6

1954

86.38.5

1954

86.38.3

1954

86.38.22

1953

86.38.1

1954

86.38.4

1954

86.38.2

Contractació de cobles. . .

Correspondència d' entrada i sortida amb l' Ajuntament. . .

Correspondència de entrada de cobles i d' entoldats. . .

Esborrany de programes i opuscles de programes i actuacions. . .

Justificants de pagament i factura. . .

Justificants de pagament i factures. . .

Notes de comptabilitat. . .

3

Inventari del Servei d´Arxiu Municipal de Lloret de Mar
SIG.SIST
FONS
SECCIÓ

513.320
PATRIMONAL : FAMÍLIA BATLLE I MARLÈS
DOCUMENTACIÓ PROCEDENT D'ALTRES FONS

SUBSECCIÓ JUNTA LOCAL D’INFORMACIÓ, TURISME I
EDUCACIÓ POPULAR – COMISSIÓ OFICIAL
ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

1955

86.38.8

1956

86.38.10

1957

86.38.17

1955

86.38.7

1956

86.38.16

1957

86.38.18

1956

86.38.14

1957

86.38.21

1956

86.38.11

1956

86.38.12

1955

86.38.9

1956

86.38.15

1957

86.38.20

1956

86.38.13

1957

86.38.19

Contractació de cobles. . .

Contractació de cobles. . .

Contractació de cobles. . .

Correspondència d' entrada de cobles. . .

Correspondència d' entrada de cobles. . .

Correspondència d' entrada de cobles i d' esbarts dansaires. . .

Correspondència d' entrada i sortida amb l' Ajuntament. . .

Factures. . .

Fulls de comptabilitat i liquidació d' ingressos i despeses. . .

Fulls de comptabilitat i llistat d' aportacions i ingressos. . .

Justificants de pagament i factures. . .

Justificants de pagament i factures. . .

Liquidació d' ingressos i despeses. . .

Opuscles de programes i actuacions. . .

Opuscles de programes i actuacions. . .
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SIG.SIST
FONS
SECCIÓ

513.400
PATRIMONAL : FAMÍLIA BATLLE I MARLÈS
COMPOSICIÓ I MÚSICA

SUBSECCIÓ
ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

Partitures : " El recién nacido " ( americana per a cant ) música de Narcís
Frigola Fajula, lletra se suposa de Josep Guitart Reventós. dedicada a
1872

86.39.6

Partitures : " Enriqueta " ( mazurca ) de Narcís Frigola Fajula, dedicada a
Enriqueta Martínez Pasapera, manuscrita. . .

1882

86.39.7

Partitures : " Juego de danzas " de Narcís Frigola Fajula, dedicada a
Francisqueta Sala Fabregas, manuscrita. . .

1851 / 1885

86.39.8

Partitures : " Lloret agrahit " ( americana per a cant ) música de Narcís
Frigola Fajula, lletra de Josep Guitart Reventós, dedicada a Francisco

1851 / 1885

86.39.5

Partitures : " Lloret agrahit " ( sardana ) música de Narcís Frigola Fajula i
lletra de Josep Guitart Reventós, dedicada a Francisco Taulina,

1881

86.39.4

Partitures : " Misa a tres voces " copia manuscrita per Meliton Servià
Riera [ se suposa per anotació en una pàgina interior que l'autor de l'obra

1851 / 1885

86.39.1

Partitures : " Valz infernal para piano " amb el nom de Cristina Lluvet
anotat, manuscrita [ se suposa part de l'opera " Roberto il diavolo " de

1858

86.39.9
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SIG.SIST
FONS
SECCIÓ

513.500
PATRIMONAL : FAMÍLIA BATLLE I MARLÈS
BIBLIOTECA FAMILIAR

SUBSECCIÓ
ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

" Anuario estadístico de la marina mercante y de la pesca marítima año
1914 ". . .

1915

86.77.5

" Apuntes de meteorología náutica, oceanografía y derrotas " per Antonio
Terry i Victoriano Suances. . .

1899

86.77.8

1904

86.79.3

" Azimuth tables, computed the parallels of latitude 30º and 60º inclusive "
per John Burdwood, en anglès. . .
1885

86.77.2

" Asociación náutica española. Memoria de 1903 ". . .

" Cartilla de las Leyes penales militares " per Javier Ugarte. . .
1885

86.76.13

" Cartilla marítima o manual de construcción y maniobras de los buques
de vela " per Francisco Fernández Fontecha. Té fulles

1895

86.76.2

" Catalogue of charts and nautical works. Henry Hughes & son ", en
anglès. . .

1910 circa

86.76.8

" Ciclones. Investigaciones relativas a la circulación y traslación ciclónica "
per el pare Benito Viñes, copia manuscrita. . .
1895

86.79.4

" Código de comerció " 7a edició corregida i ampliada per José Reus
García. . .

1878

86.77.7

1885

86.79.6

1914

86.78.4

1912

86.78.3

1929

86.76.5

1902

86.77.4

" Curso de estudios elementales de marina Tomo III " amb el " Tratado de
cosmografía " per Gabriel Ciscar. . .
1833

86.78.2

" Derrotero de las islas antillas, de las costas de tierra firme y de las del
seno mejicano, formado en la dirección de hidrografía para inteligencia y

86.79.1

" Código de comercio " per la redacció de la revista dels tribunals. . .

" Constructions navales. Accessoires de coque " per M. Edmond, en
francès. . .
" Constructions navales. Coque " per J. Rougé, en francès. . .

" Cooperativa carbonera de armadores de buques de pesca de Cádiz.
Memoria reglamentaria y balance del año 1928 ". . .
" Cours de construction du navire " per L. Callou, en francès. . .
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SIG.SIST
FONS
SECCIÓ

513.500
PATRIMONAL : FAMÍLIA BATLLE I MARLÈS
BIBLIOTECA FAMILIAR

SUBSECCIÓ
ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

Diccionari " Dictionnaire de marine anglais - français - allemand espagnol - italien " . . .

1908

86.78.1

" Elementos de Construcción de velas " per Robert Kipping, versionat al
castellà amb el títol " Tratado completo de velamen " per Pedro

1860

86.76.1

" Estatutos y reglamento de la sociedad Casino Lloretenc " / Entrada com
a soci actiu del Sindicat Agrícola de Lloret de Mar. . .

1931

86.76.16

" Faros corregidos hasta el primero de enero de 1926 ", primeres quatre
pàgines, pel Ministeri de Marina. . .

1926

86.76.6

" Full oficial del Dilluns " núm. 446 del 9 de juliol, pàgina 4 i 5 de la
publicació, amb l'article "Traspassos de serveis. Normes per a la

1934

86.76.20

1928

86.76.19

1915

86.75.4

" Lloyd's register of shipping. Rules and Regulations 1915-16 ", en
anglès. . .

1915

86.75.1

" Luces de situación y reglas para evitar abordajes " per Ramon Estrada i
Eugenio Agacino. . .

1899 circa

86.76.12

" Manual del derecho de pesca fluvial y marítima " per la redacció de la
revista dels tribunals. . .

1921

86.76.18

" Manual del maquinista y fogonero " per G. Gautero i L. Loria 2a edició
ampliada i traduïda per Santiago de Tos. . .

1914

86.76.10

1897

86.76.4

1892

86.77.6

1915

86.79.5

1935

86.76.3

1902

86.77.3

" Legislación sobre puertos " per la redacció de la revista dels tribunals. . .

" Lloyd's calendar " en anglès. . .

" Manual del navegante " per Antonio Terry Rivas. / Esborranys. . .

" Manual práctico del desvío de la aguja náutica " per Salvador Millet
Pagès. . .
" Manuale del costruttore navale " per Giuseppe Rossi, en italià . . .

" Memoria sobre las operaciones de la sociedad en el año 1934 - 1935
". . .
" Nautical almanac ", en anglès. . .
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SIG.SIST
FONS
SECCIÓ

513.500
PATRIMONAL : FAMÍLIA BATLLE I MARLÈS
BIBLIOTECA FAMILIAR

SUBSECCIÓ
ASSUMPTE

DATA

SIG. TOP

" Proyecto de una línea de navegación española a Oriente " pel Centre
d'informació comercial del Ministeri de l'Estat. . .

1915

86.76.7

" Reglamento de la sociedad obrera, mutua benéfica de pescadores
titulada La Tranyina ". . .

1924

86.76.17

1851

86.79.2

1898

86.75.2

" Tablas logarítmicas " per Ezequiel Calbet i José Bonet . . .

" Tablas para los usos de la navegación y astronomía náutica " per José
de Mendoza Ríos. . .

" Tait's trawlers' and fishermen’s guide to board of trade examinations " 7a
edició / " Supplement to tait's trawlers' guide giving work for extra master " 1919

86.76.11

" Tratado de navegación I tomo. Nociones de trigonometría y astronomía "
per Ramón Estrada i Eugenio Agacino / Esborranys i " Programa oficial
1901 - 1902

86.75.3

" Tratado de trigonometría " per Joaquín Bonet Viñals. . .
1875

86.76.15

1895

86.76.14

1906 / 1910

86.76.9

" Un curso de agricultura elemental " per Aurelio López Vidaur. . .

" Wolverine the motor with the bore and stroke. Catalog R ", en anglès. . .
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