
COL·LECCIÓ DE PERGAMINS. DESCRIPCIÓ

ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Codi de referència CAT AMGr 14 11

Nivell de descripció Col·lecció

Títol Col·lecció de Pergamins

Dates 1.122–1.795,  predominen els documents del segle XVI, dels quals 
hi ha més d’un miler

Volum i suport 1.904 pergamins

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor Ajuntament de Granollers

Història del productor La Col·lecció de Pergamins ha estat recopilada per l'Ajuntament              
de Granollers, provinent de l’activitat del municipi en les èpoques             
medieval i moderna i, dels arxius patrimonials de diversos masos 
vallesans.

Història arxivística Les primeres dades que tenim, referents als primers tractaments 
arxivístics dels pergamins, són d'una memòria de l’any 1975,            
on hi consta l'encàrrec, que es va fer des de l’hemeroteca                 
de Granollers al Seminari de Vic, per fer una primera actuació          
dels documents i d’on va sortir un primer regest de 630 pergamins. 

Aquesta col·lecció es va custodiar a l’hemeroteca de la ciutat            
fins l’any 2005, quan, amb motiu de la creació de l’Arxiu Municipal    
de Granollers (AMGr), es va incorporar als seus fons.

Durant aquesta nova etapa, s'hi han fet diverses intervencions,         
pel que fa al tractament arxivístic dels pergamins. L’any 2005,           
es va fer una primera neteja i desinfecció de totes les peces.            
Del 2008 al 2009, es van restaurar 495 pergamins i es van iniciar 
les tasques de desinfecció, neteja i rehidratació del material,             
així com  la col·locació de cada peça en fundes de polièster              
de conservació. Durant l’any 2010, es va fer un inventari només       
de les unitats d’instal·lació, indicant-hi el número de pergamins         
que contenien cada una.
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L’any 2017, s'hi ha pogut fer una actuació arxivística molt més 
completa, subvencionada per la Generalitat de Catalunya. Tots         
els pergamins s'han ordenat, numerat i posat en material                  
de conservació, una tasca que, fins aleshores, només s’havia fet 
amb els restaurats. A continuació, s'han establert uns criteris 
arxivístics per a la descripció dels pergamins i s'han dissenyat unes 
fitxes específiques per a la descripció dels pergamins                     
segons els camps de la NODAC, a la base de dades de Fons           
i Col·leccions de l'AMGr. S'han descrit totes les unitats documentals 
simples a la base de dades, introduint, a cada fitxa, la descripció 
detallada de cada pergamí. Amb la descripció informatitzada             
de  tots els documents, s'ha obert la possibilitat de fer cerques 
ràpides de cada pergamí i de poder-hi extreure llistats específics.     
A més, s'han pogut elaborar dos catàlegs, cronològic i, per tipologia 
documental, publicats a la web de l’Arxiu Municipal de Granollers 
(http://www.granollers.cat/arxiu).

Dades sobre l'ingrés La majoria dels pergamins custodiats a l’Arxiu Municipal                    
de Granollers (AMGr) procedeixen de l’Hemeroteca Municipal 
Josep Móra, d’on  varen ser traspassats l’any 2005. 

Dels orígens d'aquesta documentació, cal destacar els documents 
de l’activitat local des del s. XIII, la documentació procedent              
del benefici de Sant Jaume de l'Església Parroquial de Granollers     
i la donació de diferents masos de la comarca i de les parròquies 
de Bigues, Caldes de Montbuí i La Roca. 

En els últims anys, la Col·lecció de Pergamins ha crescut gràcies     
a les donacions de diversos particulars propietaris de masos             
de la comarca.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut La Col·lecció de Pergamins està formada per la documentació          
més antiga que es conserva a l'Arxiu Municipal de Granollers.           
Es tracta de 1.904 pergamins datats del segle XII al XVIII, 
provinents de l'activitat del municipi en les èpoques medieval            
i moderna i, dels arxius patrimonials de diversos masos vallesans.    
El seu contingut és heterogeni.

Els pergamins conservats permeten documentar àmpliament            
la vessant institucional de la vila, gràcies a la presència de textos     
per mitjà dels quals podem conèixer com es van configurar i exercir 
les funcions i competències del municipi (privilegis i ordinacions), 
quin era el seu règim econòmic (àpoques, comptes, vendes, 
permutes, etc.) o, les relacions que mantenia -adés cordials, adés 
conflictives- amb altres institucions o particulars (lletres o plets).  
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Sistema d'organització Per poder establir una organització més òptima de les unitats 
documentals, totes les dades descriptives de cada un                        
dels pergamins s’han introduït en una base de dades. 

Les fitxes s'han dissenyat segons el següent format:

Unitat documental simple:

Àrea d'identificació

Codi de referència CAT AMGr 1411 (part fixa, 
que només s'ompli si s'omple 
el següent camp)

0000 0000 
(Numèric, 
tres xifres       
i tres xifres)

Nivell de descripció Desplegable com a les fitxes de document. 
Escollir entre Unitat documental composta/ 
Unitat documental simple

Número Camp numèric

Número antic Camp numèric

Data (any/mes/dia)     
i datació original

any/mes/dia Camp de text

Lloc Camp de text

Format Camp de text

Àrea de contingut

Tipus Taula que s'ha d'omplir a paràmetres (Crear 
la taula a paràmetres de Tipus de pergamí)

Descripció/regest Camp de text

Escrivà/notari Camp de text

Àrea de context

Dades sobre l'ingrés Camp de text

Àrea de condicions d'accés i ús

Llengua Taula que s'ha d'omplir a paràmetres,              
però que es pugui escollir més d'una opció 
(Crear la taula a paràmetres de Llengua           
del pergamí)

Característiques 
físiques 

Camp de text
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Àrea de notes

Observacions Camp de text

El criteri del disseny s’ajusta a l’objectiu de poder fer-hi cerques 
segons diferents criteris: 

• Cronològic; permet ordenar els documents per segles
• Per número de pergamí; permet una identificació                   

i localització més òptima
• Per tipologia documental; permet fer una recerca de cada 

una de les tipologies
• Per l’estat de restauració; permet conèixer l’estat                   

de restauració dels documents i fer una cerca                        
dels que estan encara pendents de restauració.

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 (AMGr)                
i, les ordenances fiscals.

Llengües i escriptures 
dels documents

La majoria dels pergamins estan escrits en llatí, la llengua habitual 
de l’escriptura de documents oficials notarials i eclesiàstics.
 
Datat al segle XIV, hi trobem un primer document escrit en català 
que correspon a un manuscrit de proverbis. 

Hi observem una evolució en l'ús del català com a llengua 
d’escriptura dels pergamins. Mentre que, el s. XV, hi apareixen         
els primers documents escrits majoritàriament en llatí, amb petites 
incursions del català, el segle XVIII, s'acaba convertint en llengua  
d’ús generalitzat.

Altres llengües utilitzades: anglès i castellà. En anglès, hi trobem             
una carta  testimonial de l’any 1776, de Frederick Cornwallis, 
arquebisbe de Canterbury i primat d'Anglaterra, del testament                  
de Robert Forrester, habitant i mercader de Barcelona. En castellà,         
hi ha un edicte de la Reial Ordre per impedir l'extracció de monedes        
d'or, datat l'any 1785.

Característiques físiques   
i requeriments tècnics

Actualment, hi ha:
-   495 pergamins restaurats
-1.409, pendents de restaurar.
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Els restaurats es troben en molt bon estat de conservació,                       
tot i que n’hi ha que han perdut informació. 

Entre els pendents de restaurar, n'hi ha en diversos graus de mal            
estat. En concret, 70, molt malmesos.

Instruments de descripció S’han elaborat la fitxa de fons, l’inventari i dos catàlegs                     
de documents, un, segons criteris cronològics i, l’altre, amb relació   
a les tipologies documentals. Aquesta informació també                
es pot consultar a http://www.granollers.cat/arxiu.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Documentació 
relacionada

A l’AMGr, trobem documentació relacionada amb els pergamins a:

• Fons patrimonials de Can Clapés, Can Traver, Can Gorgui, 
Can Bruniquer i Mas Torrents

• Fons de la Família Rubí Iglesias
• Fons Ajuntament de Granollers, documentació                       

de la Universitat de Granollers
• Fons Parròquia de Sant Rafael de Figaró i Vallcàrquera.

Bibliografia -«Els  pergamins  més  antics  de  la  Biblioteca  can  Pedrals 
de Granollers» (segles XII - XIII). Anna AMADOR; Jaume OLIVER. 

-Actes  de  les  jornades  de  joves  medievalistes  del  Vallès. 
Cerdanyola  del  Vallès,  1995,  p.  31 -  43.  Servei  de Publicacions 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 1998. Bibl./11.

-Article  «Notes  històriques  sobre  camins  antics  i  moderns 
de la rodalia de Granollers. Ponències: revista del Centre d'Estudis  
de  Granollers;  ESTRADA  GARRIGA,  Josep.  Centre  d'Estudis 
de Granollers (Associació Cultural de Granollers). 1984. Granollers.

-Article  «Inventari  dels  béns  que  en  Francesc  Blach,  degà 
del  Vallès,  posseïa  a  la  Rectoria  de  Granollers».  Any  1964. 
Ponències:  revista  del  Centre  d'Estudis  de  Granollers.  TINTÓ 
SALA,  Margarita.  Centre  d'Estudis  de  Granollers  (Associació 
Cultural de Granollers) . 1984. Granollers.

-«La  transició  al  feudalisme.  Un  cas  original.  Vallès  Oriental» 
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. VILAGINÉS SEGURA, 
Jaume. 1987. Ajuntament de Granollers. Granollers.

-«La jurisdicció de Granollers a la Baixa Edat Mitjana. Un document 
inèdit»  Lauro:  revista  del  Museu  de  Granollers.  OLIVER  BRUY, 
Jaume. Museu de Granollers. 1994. Granollers.
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ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i dates Anna Maimir, tractament documental, inventari i descripció 
detallada dels pergamins, febrer-octubre de 2017

Montse Gifra, elaboració de Fitxa de fons segons la NODAC, 
Quadre de classificació i Catàlegs de documents, desembre             
de 2017.

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, 
maig de 2006. 

Per accedir als documents, adreceu-vos a l’Arxiu Municipal de Granollers al c. de l’Olivar, 10

L’accés als documents el podeu fer dins l’horari d’atenció al públic
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