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Arxiu de la Corona d'Aragó

L'any l i '` ' t ), gratcies a una consig'naciú dcl Patronat nacional del Turisme s'iniciaren les
obres de restauració i acondicionament de l'edifici, el primer resultat de les quals fou la inaugu-
racio, l'any- 1931, de la sala destinada al públic : fou restaurat l'artesonat antic, s'hi post calefac-
ció i llum i es dotà d'una biblioteca de consulta, a l 'abast dcl públic, molt completa . S .ha Ins-
tal.lat un laboratori fotograthc per al servei de fotoci,pies que també s ' inaugurà llavors.

L 'any 1927 ingressà a l'arxiu un manuscrit de les Costums de Girona en paper, de lletra
del segle XV III, que havia pertangut al Sr . Andreu I>alaguer, donatiu de la vídua d'Eduard
d'llinojosa.

L .anV 192) l' . Arxiu participat amb diversos c(')dexs a l ' exhibiciú d 'art de le .> Exposicions
Internacionals de I ]arcelona i Sevilla.

L'any 193() per cessar el Sr . Jaume Agelet i Garriga ocupà el càrrec de director de 1 ' .Arxiu
el Sr . I ferran Valls i ] aberner.

L'any 1931 el director de l' .Arxiu participà en les reunions del Comiti' d'Arxivers de l'Insti-
tut de Cooperació Intel•]ectual tingudes a Paris i fou nomenat membre d'aquest Comiti » . Ingres-
saren cent exemplars de reials cedules, pragmattiques, etc ., impreses, dels segles xviii 1 xix,
donatiu del Sr . Navier Conde i Garriga.

La feina de planxar cls pergamins començada l 'any- 1929 es continua . _Amb l'any 1 1 931 s 'han
planxat fins els de Jaume II.

Les obres de reforma del local que s 'efectuen sota la direcció del senyors Jeroni Martorell i
jaume Ala-co continuen.

L'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Durant els anus 1' 127 - 1931 1'_Arxiu Histùric ha tingut alguns acreixements notables . Gran part
de documentació municipal que havia restat a la Casa de la Ciutat ha passat a la Casa de
l' .Ardiaca ; cal anotar especialment el conjunt documental que rebia el nom d'_Arxiu de 1' :\lcaldia
530 lligalls, més 230 llibres-registres, de 1S:]5-19Oo i papers de l'administració de la dominaciú
francesa (1- )--1 1O) ; antigues milícies ciutadanes (30i0 lligalls ; arxiu de l'Exposició Univer-
sal de 1SSS -1(1(1 lligalls) . L'epistolari de 1'hispanúiil alemany- Joan Fastenrath amb un total
de 2 : ;19 peces, les quals pertanyen a 372 comunicants i comprenen els anys 1870-190S . Els dona-
tius del Sr . Eduard Toda, augmentats considerablement, han pogut ésser destriats en la següent
forma : Manuscrits relatius a la historia de I,arcelona ; llibres estrangers referents a Espanya i
altres obres auxiliars per a la historia de la Península (0(100 vols .) ; gravats en metall, boix i. lito-
grafies, principalment iconogratlics unes U ) () peces llibres referents a viatges per Egipte,
Nina, etc . (773 vols . Altre donatiu important ha estat degut al Sr . Ferran de Sagarra compost
de segells documentals originals ; deu mil reproduccions de segell, dels segles xni-xviii ; col'lec-
ció de segells documentals estampats ; cent dos volums d 'obres de sigil lografia . Mereix consi-
deració a part l'ingrés a Arxiu de la hiblioteca Folkl'trica del Sr . Rossend Serra i Pagi_s, com-

posta de 1800 títols amb niés de 3(1()(1 volums . .Aixi mateix ha estat rebuda la col•lecciú d 'obres
teatrals que havia format el Sr . Joaquim :Arluhins.

I :n ocasió de celebrar-se l'any 1929 l'Iixposiciú internacional, 1'_\rxiu organitzà al Pavelló de
la Ciutat, unes instal•Iacions especials d ' histúria de la formació i creixement de I]arcelona amb
seriaciú de gravats, llibres, objectes i composicions, i diorames fets expressament . L'any- 1931,

el mateix arxiu dirigia una exposició inonogratfic ;t de la histeria de la Rambla als soterranis de

la plaça de Catalunya.
Una altra actuaciú de l'_Arxiu fou la direcciú de les excavacions dutes a terme al carrer de

la Palma de Sant Just, que permeteren l 'estudi de les vies de desguàs, i l'extracció d'un paviment

de mosaic de la ciutat romana . _Altres excavacions foren practicades a la mateixa Casa de
AI-diaca per tal d'estudiar l'estructura dcl mur romà, i niés tard a la plaça del Rei, on pogueren

ésser reconeguts els restes d'un edifici balneari i foren recollits gran quantitat d'objectes.
L'arxiu prengué part activa en les obres de restauració de la Casa de la Ciutat durant els

anys l' ►_'- i 19 29 amb l'objecte de salvar i posar en valor els elements antics i estudiar les diver-

ses transformacions sofertes per l'edifici.
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