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Els epistolaris personals són una font d’informació molt útil per conèixer les relacions 
entre professionals i per la qual cosa la conservació dels arxius és fonamental. 
Darrerament hem tingut l’ocasió de visitar la Biblioteca de Catalunya i revisar la part 
del fons que custodien de l’historiador medievalista Joaquim Miret i Sans (Barcelona, 
1858-1919), car està dividida en dues parts, aquí i la que tenen a la seu de l’Institut 
d’Estudis Catalans. Miret a instàncies del seu pare,un advocat del Vendrell estudià dret 
a la Universitat de Barcelona (1874-1880) i es doctorà a Madrid (1892) però aquesta no 
fou la seva dedicació, aviat es decantà per la investigació històrica  influït per Francesc 
Carreras Candi, gran coneixedor de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) el 1900 ingressa 
a l’Acadèmia de Bones lletres de Barcelona, fou un dels membres fundadors de 
l’Institut d’Estudis Catalans. Entre la seva bibliografia destaquem els estudis sobre la 
noblesa catalana, els templers, els jueus, la conquesta i repoblació del Camp de 
Tarragona,la biografia d’Anselm Turmeda, etc.(1). La cronologia del prop de mig miler 
de cartes de la BC és dels anys 1891-1919 i entre aquestes n’hi ha una enviada des de 
Montblanc, l’emissor no és altre que Joan Poblet i Teixidó (1877-1918), advocat i 
historiador el qual col·laborà activament  a la premsa barcelonina (La Veu de 
Montserrat, La Veu de Catalunya, Lo Regionalista i La Renaixensa) i conquenca (La 
Conca de Barbarà, la Gazeta de la Conca i l’Escut ). L’any 1906 fou delegat del Primer 
Congrés de la llengua catalana que es celebrà a Barcelona. És de destacar el seu paper 
en la promoció del cooperativisme, exercí de secretari de l’ajuntament de Montblanc i 
de la Cambra Agrícola i presidí la Congregació de la Puríssima Sang de la vila ducal. En 
l’àmbit de la història realitzà diversos treballs sobre el Monestir de la  Mare de Déu de 
la Serra, el de Poblet i l’església de Santa Maria de Montblanc (2). En la missiva que 
presentem de l’any 1906 sol·licita dades històriques sobre la muralla del segle XIV, la 
causa és molt senzilla la inexistència de fons medievals en els arxius de la vila, a més 
Poblet coneix la recerca que Miret havia fet a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.  



APÈNDIX DOCUMENTAL 

 “Don Joaquim Miret y Sans

Barcelona

Mon distingit amich: 

Perdoni si m’atrevesch a molestar-lo per a suplicar-li un petit favor, que li estimaré 
molt.

Tinch compromís d’escriure quatre mots sobre’l clos fortificat d’aquesta vila y fets 
històrichs qu’ab ell es relacionan, y com la falta absoluta d’arxius en aquesta comarca 
fa l’obra casi imposible, li estimaria moltíssim si m’indicava que hagi trovat en ses 
investigacions d’arxiu referent a tal matèria, y si volia dignar-se doblar lo favor 
remetent-me dits datos avans del 18 del corrent, li estimaria forsa més.

Son afectíssim amich qui bestrayent-li corrals gràcies se repeteixsen, son servidor 

Joan Poblet (signatura)

s/c Bonayre  6

Montblanch, 10 agost 1906  “. 

Biblioteca de Catalunya (BC), fons personal de Joaquim Miret i Sans, correspondència 
(cartes rebudes), sense signatura topogràfica.
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