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DESCRIPCIÓ DEL FONS D’ACORD AMB LA NORMA ISAD(G)
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1. Codi(s) de referència
BC CAT JOAN TARRÉ I SANS
1.2. Títol
Joan Tarré i Sans
1.3. Dates
Dates de producció: 1713 – 1836.
Dates de formació: 1900 - 1960.
1.4. Nivell de descripció
Fons.
1.5. Volum i suport de la unitat de descripció
1 dossier. Ocupa 2 cm lineals. (60 f.)
2. ÀREA DE CONTEXT
2.1. Nom(s) dels productor(s)
Francesc Cabirol, Josep Pou, Josep Coromines, Josepa Escardó i altres.
2.2. Història de l’organisme / Notícia biogràfica
Joan Tarré i Sans, prevere, historiador i liturgista, va néixer a Canet de Mar el
1882 i va morir a París el 1969. Format en el Seminari de Girona, s’ordenà
sacerdot el 1916. El 1918 seguí cursos de dret canònic a l’École Pratique des
Hautes Études, a París. Defensà el 1927 una tesi sobre les fonts de la
1

legislació eclesiàstica de la Tarraconense. Seguí la feina de Francesc Martorell
i Trabal en la recerca de la Catalunya Carolíngia, de la qual va ser especialista.
Amb motiu de la Guerra Civil s’establí a París.
Va ser capellà i bibliotecari de l’Institut Catholique i membre de la Société
d’Histoire du Droit i de la Société Nationale des Antiquaires de France.
És possible que comprés llibres i manuscrits per encàrrec de la Biblioteca de
Catalunya. Realitzà també freqüents donacions a les biblioteques públiques
catalanes, sobretot entre el 1928 i el 1931.
2.3. Història arxivística
Desconeguda.
2.4. Dades sobre l’ingrés
1936-1939?
3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
3.1. Abast i contingut
Conjunt documental integrat per documentació aplegada per Joan Tarré i Sans.
3.4. Sistema d’organització
Descripció del fons
Descripció a nivell d'unitat documental composta. Sempre que s'ha pogut s'ha
aprofitat el títol formal dels encapçalaments o dels dorsos de les unitats, el qual
s'ha deixat en lletra cursiva. S'ha respectat l'ordenació original en expedients
quan ha estat el cas. Malauradament, en la major part dels casos, els materials
es trobaven barrejats. El camp "Data(es)" recull la data del document original,
assenyalant la de la còpia en el camp "Contingut".
Classificació del fons
El caràcter miscel·lani i escàs de la documentació no ha permès una
classificació.
4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
4.1. Condicions d’accés
La consulta de la documentació és lliure, exceptuant limitacions en cas d’unitats
que es trobin en mal estat de conservació.
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4.2. Condicions de reproducció
La reproducció dels documents està subjecta al seu estat de conservació i a les
condicions establertes per la normativa vigent a la Biblioteca de Catalunya.
4.3. Llengües i escriptures dels documents
La llengua utilitzada predominantment en la documentació és el castellà i el
català, residualment el llatí. També hi ha alguna unitat escrita en francès.
4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics
L'inventari del fons està realitzat en el programari Word.
4.5. Instruments de descripció
Inventari: L'arxiu de Joan Tarré i Sans (col·lecció) de la Biblioteca de Catalunya
/ Joan Pons Alzina. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2019.
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
5.1. Existència i localització dels originals
Els originals d’aquest fons són propietat de la Biblioteca de Catalunya.
5.2. Existència i localització de reproduccions
No existeixen.
5.3. Unitats de descripció relacionades
Altra documentació a la Secció de Manuscrits de la BC
5.4. Bibliografia
Sobre Joan Tarré Sans no es coneix cap recerca ni estudi concret.
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1. Autoria i fonts
Descripció realitzada per Joan Pons Alzina d’acord amb la metodologia de la
Biblioteca de Catalunya.
7.2. Regles o convencions
Norma ISAD(G), 2a edició.
7.3. Dates de la descripció
Desembre de 2019.
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LLISTA DE COMPONENTS
Títol i descripció

Dates

Topogràfic

Família Coromines

1713, gener, 26 –
1720, juliol, 30

Caixa XIX-6 (1)

Dossier que inclou: “Capítols matrimonials fets y firmats entre lo
magnífich Joseph Coromines y Albó, ciutadà honrat de Barcelona
en las casas de son mas Coromines de la parròquia de Sant
Martí Sescors, bisbat de Vich domiciliat de una y la senyora
Isabel de Toralla y Pallarès, donzella de part altre” i “Testament
del magnífich senyor Joseph Corominas y Albó, ciutedà honrrat
de Barcelona en las casas del mas Corominas de la parròquia de
Sant Martí Sescors, bisbat de Vich populat”. Sant Feliu de Torelló
i Vic. Català i llatí. Manuscrit. Còpies autèntiques esteses per
Francesc Reverter, notari de Sant Feliu de Torelló, i Josep
Comes, notari de Vic, el 10 de febrer de 1725 i el 15 d’abril de
1721, respectivament. 2 unitats. 16 f.

Executòria del marquès de Castel-Rodrigo, capità 1716, agost, 29
general de Catalunya, a favor de Juan Fernández
Calderón

Caixa XIX-6 (2)

A petició de Juan Fernández Calderón, i de la cèdula reial, que
es transcriu, per la qual és nomenat jutge superintendent i
administrador general d’estafetes i correus, ordena i mana que es
tingui com a reputat a tot Catalunya. Barcelona. Castellà.
Manuscrit. Còpia. 4 f.

Edictes i decrets sobre comerç fraudulent i moneda

1730, abril, 29 / 1730, Caixa XIX-6 (3)
novembre, 22 – 1730,
Plec, que per la foliació (folis 303-306 i 311-316) devia formar
desembre, 16
part d’un volum, amb una disposició d’Alexanaro Aldobrandim,
nunci col·lector general apostòlic, sobre el contraban i l’”Edicto de
moneda, plata y oro qual se ha publicado en todos los reynos de
España pero no en Cataluña” i decret reial enviat a la Junta sobre
dependencias de moneda. Sevilla i Madrid. Castellà. Manuscrit.
Còpia. 10 f.

Escriptura d’establiment emfitèutic atorgada pels 1758, novembre, 19
regidors de la vila de Valls a Francesc Casas

Caixa XIX-6 (4)

Amb la intervenció del batlle de Valls i amb el permís de la Reial
Audiència, seguint resolució presa per l’Ajuntament de Valls de
24 de març de 1754, estableixen una peça de terra a Francesc
Casas, fuster. Valls. Català. Manuscrit. Còpia autèntica estesa
per Andreu Maimó, notari de Valls, el 30 de març de 1761. 2 f.
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Escriptura de venda d’una casa atorgada per Josep 1764, juny, 30 - 1765, Caixa XIX-6 (5)
Pou a favor de Pau Monner
novembre, 21
Josep Pou, traginer, per satisfer diferents deutes, que es detallen,
ven a Pau Monner una casa situada en el carrer anomenat d’en
Pujol de Mataró. Mataró. Català. Manuscrit. Còpia autèntica
estesa per Lluís Bruguera, notari de Mataró, el 24 de desembre
de 1777. 7 f.

Testimoni notarial de l’àpoca atorgada per Mariano 1773, abril, 18
Macià

Caixa XIX-6 (6)

Mariano Macià, davant el notari Francesc Arquer, reconeix haver
cobrat de Josep Coma, Francesc Serra i Josep Amar, preveres i
administradors dels aniversaris i misses d’estaca part de 108
lliures, 6 sous i 8 diners. Arenys. Català. Manuscrit. Còpia
autèntica estesa pel mateix notari autoritzant. 2 f.

Sentència de la causa entre els administradors del 1776, maig, 24
barri de Santa Anna i Antoni Munyós, escultor

Caixa XIX-6 (7)

Condemna a Antoni Munyós a pagar 31 lliures, 17 sous, 6.
Montblanc. Castellà. Manuscrit. Esborrany. 2 f.

Escriptura de confessió atorgada per Josepa Escardó 1784, juliol, 3 – 1785,
a favor del seu marit Pere Escardó, patró de vaixell
juliol, 26

Caixa XIX-6 (8)

Reconeix haver adquirit una peça de terra a nom del seu marit.
Amb la diligència d’inscripció en l’Ofici d’hipoteques de Calella.
Arenys i Calella. Català i castellà. Manuscrit. Còpia autèntica
estesa per Carlos Bonafeig. 1 f.

Àpocha y lluïció ab cessió de un censal de preu 125 1784, setembre, 20
lliures y penció 3 lliures, 15 sous junt ab las pencions y
porratas deguts, feta y firmada per Francisco Cabirol y
Ferrer... a favor de Francesc Cassà y Ferrer

Caixa XIX-6 (9)

Francesc Cabirol Riera, ciutadà honrat de Barcelona, en nom del
seu fill Francesc Cabirol Ferrer, diaca i obtentor del Benefici de
Sant Cristòfol de la Seu de Girona, atorga àpoca a favor de
Francesc Cassà. Amb la diligència d’inscripció en l’Ofici
d’hipoteques de Girona. Arenys. Català i castellà. Manuscrit.
Còpia autèntica estesa per Francesc Mora, notari autoritzant. 3 f.

Principado de Cathaluña. Ciudad de Mataró. [1785]
Reglamento de las cargas y gastos que se deveran
satisfacer del caudal de propios y albitrios de la ciudad
de Mataró

Caixa XIX-6 (10)

Relació, primer, de les entrades de Mataró en concepte de
patrimoni i taxes municipals i, en segon lloc, les despeses fixes
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de l’ajuntament. [Mataró]. Castellà. Manuscrit. 1 f.

Declaracions testificals a instància de Ramon Delom
Expedient judicial en què, a instància de Ramon Delom, declaren
Antonio de San German, Antonio Guimet i Francisco Porcell,
donant resposta a 6 preguntes sobre Delom en relació als
antecedents familiars i la ciutadania honrada. Tarragona.
Castellà. Manuscrit. 10 f.

1810, juny, 5 – 1810,
juny, 7

Certificat de l’Ajuntament de Mataró dels electors 1834, juny, 20
elegits per l’elecció dels procuradors a Corts

Caixa XIX-6 (11)

Caixa XIX-6 (12)

Ramon de Foixà, governador militar i polític de Mataró i president
de l’Ajuntament de Mataró; Joaquim Campllonch, degà; i Josep
Belloch, certifiquen que han estat nomenats Josep Antoni Pere
de Jordi, regidor, i Ramon Llauder Frexas, advocat. Mataró.
Castellà. Manuscrit. Esborrany. 1 f.

Sol·licitud d’Antònia Sauri al bisbe de Barcelona

1836, novembre, 10

Caixa XIX-6 (13)

Prega que la partida de naixement de la seva filla Josefa Rosa
Benita, on va ser inscrita com a filla de “padres incógnitos”, figuri
el seu pare Pedro Escardó, ja que l’ha reconeguda en testament.
Barcelona. Castellà. Manuscrit. 1 f.
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