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Ç)uant a la Biblioteca, que ocupa una altra sala, consta a hores d'ara de niés dcmil números
(d'ells incunables, 70 obres del segle xvr, etc . ), cn part procedents de l'Antiga Biblioteca de la
Comunitat de Sant Pere, en part ingressats per donatius . No cal dir que s'hi inclouen amb un
intcfts tot especial llibres i papers d'autors ripollesos o relatius a Ripoll . El Museu Folk-
lòric ocupa les tres sales restants : en la primera hi ha col . locades les indústries típiques del
país, desaparegudes, sobre tot la del ferro ; la segona s'ha destinat especialment a museu de
folk-lore infantil i objectes diversos referents a costums passats o que van desapareixent ; en la
tercera sala hi ha vestuari, records diversos de Ripoll, i en una vitrina quelcom de prehistòria
de la comarca.

L'Arxiu de Ripoll és una de les institucions modelidues de les terres catalanes i tots els que
han intervingut en la seva creació no mereixen sinú elogis, els quals hom ha d 'adrecar sobre tot
a qui n'és l'anima el Sr . Tomris Raguer. La protecció rebuda per les autoritats supremes de
Catalunya, de la diocesana, dc l 'Ajuntament de Ripoll, dels particulars que contribueixen
a nodrir les diverses seccions de l'Arxiu, són la millor prova de la bondat de l'obra . (Vegeu els
articles de Tomits Raguer publicats amb el mateix títol que encapçala aquestes ratlles en la
revista local Scriptorrum, números de setembre i desembre de 1~1J1_) i gener, maig juny, juliol
de 1031 .)	 R . u'A .-\I.

L'Arxiu Municipal de Badalona

I leus ací un altre arxiu que l ' abandó secular tan perniciús com els incendis i les lluites civils,
havia deixat en un estat llastimós . Fins a principis de 1931, barrejats amb desferres, mobiliari
vel] i altres andrònnines, es trobaren les restes de l'arxiu municipal, papers i lligalls desordenats
sense inventari del llur contingut en perill imminent de sofrir noves pírducs . Afortunadament
unes noves directrius de l'Ajuntament de la ciutat de Badalona en allò que es refereix a actua-
ció cultural, ha posat terme a aquell desori . E1 dia 5 de febrer de 1931 es feia cítrrec d'aque-
lla documentació en concepte d'arxiver municipal el Sr . Isidre Sabater i \rquer al qual sobre
tot es deu cluc i 1adalona pugui a hores d'ara servir d'exemple a tants d'altres municipis cata-
lans que encara no s'han preocupat prou de la conservació dels seus fons de documentació
antiga.

L'arxiu municipal de Badalona, doncs, esta avui en ple període de reorganització . Una
\[em„ria dirigida per l'abnegat arxiver al seu Ajuntament donant compte dels treballs realitzats
lins el dia d'avui dóna prou idea de l 'estat actual de redempció de l'arxiu . Les dades que seguei-
xen són extretes d'aquesta Memòria . Els primers treballs han estat dirigit .. a classlhcar tota
paperassa en desordre i dispersa i hotu ha iniciat les grans seccions de caracter administratiu
que no cal ací detallar ates que corresponen, com pot suposar-se, als diversos serveis que són
propis d'un Consell Municipal d'una ciutat de la categoria de 13adalona . :A1 costat, per() d'aques-
tes seccions de Governació :, Foment hisenda , Arbitris etc, cal refer la part històrica
no menys útil i digne d ' ésser conservada . En aquest sentit el Sr . Isidre Sabater s ' ha empres una
ardua labor de rcconstituci(í.

l :n l 'estat actual l'Arxiu .Municipal de l 3adalona conté la història de l'administració comunal
pertanyent als segales xv1l-yIx, juntament amb una important col . lecció de documents emanats
dels poders públics superiors de l'Estat i de Catalunya, aplegats en dos grossos lligalls . D'Opoques
anteriors poquíssim és cl cluc s 'ha salvat, i és per això yue l'arxiver ha tingut l'encert d'iniciar
una recol.lecció de les dades i fets històrics re terents al \lunicipi de Badalona que existei-
xen escampats en altres indrets, sobre tot als grans arxius barcelonins . En un annexo a la
susdita .\Iemoria el Sr . Isidre Sabater transcriu un regular nombre d'aquestes dades extretes
de 1' .\rxiu de la Corona d'Aragó, de 1'I Iistòric Municipal de Barcelona i de ]'_Arxiu del Reial
Patrimoni.

IIom pensa, encara, de portar al local de ]'_Arxiu Municipal de Badalona papers que encara
són niés abandonats en una estança del pati a la planta baixa que ocupa la delegació de policia.
Finalment hi ha el propòsit de constituir, annexe, un museu local per al qual ja es compta amb
un nombre important d'objectes arqueol Ogics a partir dels temps prehistòrics . La tasca acom-
plerta lins avui a l'Àrxiu Municipal és prometedora dels fruits abundosos d'utilitat per a la
història p,•htria . — A .
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