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de retornar



Els arxius són la memòria del nostre passat i cada vegada 
més  la  societat  valora  la  importància  de  la  seva 
conservació i de la proximitat dels fons en relació el seu 
origen, cara a facilitar la seva consulta i investigació. De 
tots  és  conegut  el  cas  dels  anomenats  “papers  de 
Salamanca”,  que són els documents de la Generalitat de 
Catalunya, i  d’altres organismes públics (ajuntaments) i 
persones  jurídiques  i  físiques,  requisats  pel  règim 
franquista per a formar la Causa General  que havia de 
delatar  les  actuacions  dels  republicans  i  facilitar  les 
proves  pels  consells  de  guerra,  és  a  dir  que  foren  uns 
documents  utilitzats  per  la  repressió  i  estan  tacats  de 
sang. Malauradament encara no han retornat en la seva 
totalitat,  tal  com  si  fos  un  botí  de  guerra,  tota  una 
vergonya en ple segle XXI quan els governs de Madrid 
sols invoquen la democràcia i la Constitució per anar en 
contra dels drets nacionals dels catalans, talment com si 
fóssim la seva darrera colònia.

Amb l’Estatut de Catalunya, les competències en matèria 
d’Arxius retornaven a mans de la Generalitat i s’inicià un 
desplegament  d’arxius  comarcals  arreu  del  territori, 
Montblanc fou dels primers i la seva instal·lació recuperà 
l’edifici  de  l’antic  hospital  de  Santa  Magdalena,  tot  un 
encert  vincular  patrimoni  artístic  amb  el  documental  i 
disposar d’uns serveis al centre històric. Avui l’arxiu ha 
crescut i  necessita ampliació i  per  això ja  disposa d’un 
projecte  que  esperem  que  aviat  sigui  realitat  tot  i  els 
problemes  pressupostaris  de  les  administracions 
públiques.

El  contingut de l’Arxiu radicat a Montblanc es basa en 
fons municipals de la comarca, tot i que en manquen els 
principals,  com l’Espluga de Francolí,  Santa Coloma de 
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Queralt i Sarral, per allò dels localismes malentesos dels 
polítics  de  torn.  També  custodia  els  fons  notarials  del 
districte judicial, primer els posteriors al 1800 i a partir 
de l’any 2004 els anteriors, que retornaren de Tarragona 
(Arxiu Històric de Tarragona) igual com ho feren els de 
Tortosa després d’anys de reivindicacions no ateses.

A banda de la recuperació de fons en mans particulars, 
des de la Conca hem de treballar pel retorn de diferents 
fons que foren produïts a la comarca, ens referim al fons 
de  la  Comptaduria  d’Hipoteques  de  Montblanc  que  es 
creà  el  1768  i  continuà  el  1861  amb  el  Registre  de  la 
propietat de Montblanc, que es conserven en l’actualitat a 
Tarragona (AHT).  El  de l’època moderna abasta el que 
llavors era el Partit de Corregiment de Montblanc (amb 
una part de les Garrigues i l’Urgell) i a partir de la divisió 
provincial del segle XIX es basà en els districtes o partits 
judicials,  que  en  el  cas  de  Montblanc  a  banda  de  la 
comarca actual, conté diversos termes de les Muntanyes 
de Prades, com Capafonts, la Febró, Mont-ral i el mateix 
Prades. 

Aquests dos fons registrals complementen els notarials, ja 
que  són  un  resum  o  extracte  de  les  escriptures  de 
transmissió de la propietat, sigui urbana o rústica.

Els registradors en el segle XVIII aplegaven els volums 
per anys, amb un índex alfabètic d’atorgants, i a partir de 
1856 ho feren per poblacions, la qual cosa facilità en gran 
mesura la recerca individual d’un immoble o finca. 

També en la  seu actual  del  Registre  de la Propietat  de 
Montblanc hi ha documentació històrica que convindria 
traspassar a l’Arxiu Comarcal i suposem que després de 
l’ampliació  dels  dipòsits  serà  una  realitat.  Durant  la 
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darrera Guerra Civil recordem que es destruïren els fons 
notarials i registrals de Falset i les Borges Blanques amb 
la  intenció  d’eliminar  els  rastres  de  la  propietat  de  la 
terra.

Els fons dels monestirs de Poblet i  Santes Creus també 
estan exiliats, però a Madrid (Archivo Histórico Nacional) 
i la causa fou les desamortitzacions del segle XIX, i res 
ens  fa  pensar  que  hi  hagi  cap  voluntat  de  devolució. 
Eduard Toda i Güell, pel cas de Poblet, ho intentà però 
sense èxit. Avui la única alternativa seria la digitalització, 
fa uns anys els pergamins ja foren microfilmats, però es 
conserven a Sant Cugat del Vallès, a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, precisament en aquest centre hi ha el fons del 
polític i escriptor Josep Conangla i Fontanilles, que algun 
dia s’haurà d’escriure perquè no va retornar a Montblanc, 
tot i les gestions, la nostra vila mereixeria una còpia de la 
documentació.
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El  franquisme  apostà  per  la  centralització  dels  arxius, 
fossin  els  Generals  o  els  Provincials,  Catalunya  té  un 
model  propi  i  cal  potenciar-lo,  també  l’església 
(Arquebisbat  de  Tarragona)  ha  concentrat  els  fons 
parroquials a la capital de la diòcesi, però almenys els ha 
digitalitzat i posat en obert a l'accés públic.

Tornant  al  tema  que  ens  ocupa,  els  fons  registrals  de 
Montblanc  (segle  XVIII  i  XIX),   convindria  que  les 
autoritats competents iniciessin els passos pel seu retorn, 
almenys  demanar-ho,  perquè  ja  sabem  que 
l’administració  és  lenta,  a  més  cal  que  la  societat  civil 
també hi doni suport. 

Els arxius són cultura, i la cultura és la que fa avançar un 
país, recordem sinó en l’anterior economia especulativa 
basada en la construcció, quan els joves abandonaven els 
estudis  per  aconseguir  diner  fàcil,  sense  necessitat  de 
formació acadèmica. 

Article  publicat  a  la  revista  El  Foradot 
(Montblanc), 80 (setembre-octubre 2013), p. 19.
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