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FITXA DE DESCRIPCIÓ 
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 

1.1. Codi de referència  

Codi país  CAT  Codi arxiu  SAMLM Codi 699.012 

1.2. Nivell de descripció  

Inventari. 

1.3. Títol  

FONS DIVERSES PERSONALITATS – Antoni Mª Aragó Cabanyes  

1.4. Dates de formació  

Dates de creació:  1918 - 1991 

1.5. Volum i suport  

1 capsa de documentació en suport paper. 

2. ÀREA DE CONTEXT 

2.1. Nom(s) del(s) productor(s)     

Antoni Mª Aragó Cabanyes  

2.2. Història de l´organisme / Biografia del produc tor  

 
(Lloret de Mar 1918 – Barcelona 1981). Arxiver, historiador, professor i poeta. Especialista en història 
Medieval (Universitat de Barcelona, 1940), el 1944 ingressà al cos d’arxivers bibliotecaris i arqueòlegs. 
Va treballar a l’Arxiu Històric provincial i a la delegació d’Hisenda de Lleida fins que el 1947 passà a 
Barcelona, a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, del qual el 1964 esdevingué vice-director. Va ser membre 
de l’International Council of Archives i del Comitè Internacional de Terminologia Arxivística. Va exercir 
de professor en diversos col·legis i a l’Escola de Bibliotecàries de Barcelona. Va dedicar gran part de la 
seva carrera a temes arxivístics relatius a la seva classificació de documents, publicació de 
diplomataris i catàlegs, etc.  

Va col·laborar en diverses publicacions amb diversos historiadors, i amb obres col·lectives com ara 
l’Enciclopèdia Catalana, entre d’altres. A títol pòstum els seus familiars van publicar el 1991 Nocturn 
(Obra poètica 1934-1931), recopilació d’una tria dels seus poemes.  
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2.3. Història arxivística  

El Sr. Josep Mª Coll i Rodés, va parlar amb la seva vídua i li va donar tot un seguit de 
fotocòpies relacionades amb l’activitat que realitzava l’Antoni Mª Aragó. Entre aquesta 
documentació, destaca una bona quantitat de poemes (alguns inèdits) que va escriure al llarg 
de la seva vida.  

2.4. Dades sobre l’ingrés  

La documentació va arribar en bon estat. 

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

3.1. Abast i contingut informatius  

Conjunt de fotocòpies produïdes per l’activitat realitzada pel productor.  

3.2. Sistema d’organització  

La documentació és guarda en capses normalitzades i es troba en bones condicions de 
conservació en els dipòsits del Servei d’arxiu municipal de Lloret de Mar.  

3.3. Avaluació, tria i eliminació documental  

No s’ha fet cap procés d’avaluació i/o eliminació de la documentació. 

3.4. Increments documentals  

Si bé no hi ha massa possibilitats que es facin noves aportacions documentals, potser que 
arribi la documentació original. 

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  

Es permet la reproducció amb mitjans reprogràfics que no suposin perjudici per a la 
conservació adequada de la documentació.  

4.3. Llengua i escriptura  

Llatí, català, castellà.  

4.4. Característiques físiques i requeriments tècni cs  
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La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de 18º C. i a una 
H.R. del 60%. 

En general es troba en bon estat de conservació. L’accés a la documentació es pot fer de 
manera directa. 

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.  

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 

5.1. Existència i localització dels originals  

La documentació dipositada és original.  

5.2. Existència i localització de còpies  

No consta l’existència de còpies de la documentació dipositada. 

5.3. Documentació relacionada  

No consta documentació relacionada. 

Alguns dels documents tenen relació amb d’altres conservats en aquests Servei d’arxiu, 
especialment dins el fons municipal.  

5.4. Bibliografia  

6. ÀREA DE NOTES 

6.1. Notes  

No consta cap nota d’interès que s’hi pugui afegir. 

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 

7.1. Autoria i data(es)  

Classificació, inventari i quadre de classificació: Joaquim Daban i Massana (2000). 
Readaptació de la fitxa Lluís Frigola i Butiñà 08/01/2014 

7.2. Fonts  

La font fonamental utilitzada per a l’elaboració d’aquesta descripció ha estat el contingut del 
propi fons. 

7.3. Regles o convencions  
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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. 
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Servei d'Arxiu Municipal

ANTONI Mª ARAGÓ i CABANYESSUBFONS

1918 - 1981

Certificats de naixement, d'estudis i de defunció.. . .

56.528.9

1981

Escrits, cartes al diari i homenatge pòstum amb mostres de condol
per la mort de l'Antoni Mª Aragó.. . .

56.528.10

1980

"La expresión espontanea en los documentos"; article a La
Vanguardia.
"El testamento de Don Juan, en el Archivo de la Corona de
Aragón". Entrevista.. . .

56.528.11

1937

Obra poètica manuscrita.
Datada a la presó model - març / maig 1937. . .

56.528.12

1937

Obra poètica mecanoscrita. "PARS MEA".
Datada: 1935 - 1940. . .

56.528.13

1991

NOCTURN (Obra poètica 1934 - 1981); inclou la traducció de
Versions de Heine.. . .

56.528.14

1953

VERSIONS DE HEINE; traducció d' Antoni Mª Aragó.. . .

56.528.15

1979

Publicació del pregó que va fer a Lloret per la festa de Sant Romà,
i carta de Joan Domènech.. . .

56.528.16
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Servei d'Arxiu Municipal

ANTONI mª ARAGÓ i CABANYESSUBFONS

Notes i apunts sobre famílies lloretenques dels ss. XIV - XVI.. . .

56.528.17

Copies de tabbes i d'escriptures de l'escrivania de marina,
referides a Lloret.. . .

56.528.18

Fotografies d'Antoni Mª Aragó.. . .

56.528.19
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