
 

Descripció del Fons Can Bruniquer

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència CAT AMGr 12 06  

Nivell de descripció Fons

Títol Can Bruniquer

Data/es Dates de creació i d'agregació: 1400 -1740

Volum i suport 0,1 m. paper

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor Família Bruniquer.

Història del productor Els  Bruniquer  foren una nissaga de mercaders i  notaris  que van
prosperar  a  les  viles  medievals  i  modernes  de  Granollers  i
Barcelona. Els orígens de la saga cal buscar-los vora el segle XIII,
en un època en què Ramon Bruniquer, ciutadà de Granollers, es va
sufragar un enterrament a l'església de Sant Esteve, a la vegada
que hi instituïa diversos beneficis. 

Els seus descendents van residir  a Granollers i  a Barcelona, bo i
vivint del comerç fins el segle XVI, època en què Esteve Gilabert
Bruniquer, el membre més cèlebre de la família, va optar pel món de
les lletres, i es va introduir en el negoci de les notaries.

La família Bruniquer van seguir la línia del seu antecessor, i es va
constituir  com  una  de  les  sagues  de  notaris  més  il·lustres  de
Granollers, el renom de la qual encara perviu en l'actualitat.

Història arxivística Es desconeix  com aquesta documentació va arribar a la Llibreria
Costa. L'any 1984, el 7 de març, l'Ajuntament, amb la intervenció de
Miquel  Blancher,  cap  del  Servei  de  Cultura  de  Granollers,  Lluís
Tintó,  responsable  de  la  Hemeroteca  Municipal  i  Jaume  Dantí,
doctor  en  història  de  la  Universitat  de  Barcelona,  que  va  peritar
l’interès de la documentació, ho va comprar per 122.500 pts. (736€).
A partir d'aquest moment  van estar custodiats a l'Hemeroteca  fins
que es va traspassar, el 2005, a l'Arxiu Municipal de Granollers.

Dades sobre l’ingrés L'octubre  de  2005,  aquesta  documentació  ingressa  a  l'Arxiu
Municipal de Granollers.
El 8 de novembre de 2011, hi ha un nou ingrés, transferència 3 de
2011  per  part  de  l'Hemeroteca  Municipal  Josep  Mora  de  2
pergamins de 1409 i 1581 de la família Bruniquer.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut El fons conté documentació relativa al traspàs del patrimoni en el si
de la família (capítols matrimonials, testaments i inventaris de béns
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relictes)  i  textos  derivats  de  l'administració  de  les  terres  que  els
Bruniquer  posseïen  al  Puig  de  les  Forques  (Granollers).  D'entre
aquest  conjunt  documental,  en  destaquen  els  textos  que  fan
referència al llegat testamentari de Guillem Bruniquer (mort a finals
del  segle  XIV),  la  sol·licitud  de  Francesc  Rius  per  a  obtenir  el
privilegi de noble, que exposa la genealogia de la família, i l'inventari
de béns de Joan Pau Bruniquer, que permet reconstruir amb detall
els béns que la família posseïa a la seva residència de Barcelona a
mitjans del segle XVII.

Sistema d’organització Atès  el  reduït  volum  del  fons,  no  s'ha  considerat  necessari
confeccionar  un  quadre  de  classificació  per  estructurar  la
documentació. En conseqüència, l'organització del fons s'ha fet per
ordenació cronològica dels seus documents.

Informació sobre 
avaluació i tria

No s'ha realitzat cap actuació d'avaluació i tria de la documentació. 

Increments No es preveuen.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Condicions d’accés Lliure accés.

Condicions de 
reproducció 

La reproducció de documents s’ha de dur a terme d’acord amb les
normes de l’Arxiu Municipal de Granollers.

Llengües  i  escriptures
dels documents

Llatí i català.

Característiques
físiques i 
requeriments tècnics

En general, la documentació presenta un bon estat de conservació,
tot i que alguns documents tenen taques i plecs: Un d'ells presenta
fongs i forats i un altre està escrit amb tinta ferrogàl·lica; ambdós
estan pendent de restauració.

Instruments de 
descripció 

En  finalitzar  el  tractament  del  fons,  s'han  confeccionat  dos
instruments  de  descripció:  la  fitxa  de  fons  i  el  catàleg  dels
documents  a  la  base  de  dades  Fons  i  Col·leccions.  Aquesta
informació  també  és  accessible  a  través  del  web
www.granollers.cat, a la secció de l'Arxiu Municipal.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA                                                              

Documentació
relacionada

A l'AMGr es conserven els  fons patrimonials  de Can Travé,  Can
Gorgui, Can Clapés, Mas Torrents i Mas Buscas.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data/es Descripció  iniciada  per  Jordi  Domingo  Sánchez  i  finalitzada  per
Aram Magrins Gol (desembre de 2010).
Descripció  de  la  documentació  de  la  transferència  3  de  2011
realitzada per Laura Casanovas Palou (desembre 2011)
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Fonts La pròpia unitat de descripció.

Regles o convencions Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona:
Generalitat  de  Catalunya.  Departament  de  Cultura.  Subdirecció
general d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.
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