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L'Arxiu Histbric de Terrassa est2 situat als locals de la Biblioteca Mu- 
nicipal Soler i Palet, al número 28 del carrer de la Font Vella de Terrassa, 
i ocupa la meitat de la gran sala de dipbsit de llibres de I'esmentada bi- 
blioteca, als baixos de l'edifici. L ' h i u  Histbric funciona com a secció 
de la Biblioteca-Museu Soler i Palet, entitat cultural dependent de 
1'Ajuntarnent de Terrassa i dirigida per una Junta Municipal. 

El nom d'Anriu Histbric de Terrassa es pot considerar que ha quedat 
fmat a través de I'obra de I'historiador terrassenc Salvador Cardús (1900- 
1958), que fou el primer en anomenar-10 així. En la seva qualitat d'arxiu 
histbric, el centre té com a funció essencial de procurar la salvació, con- 
servació i difusió pública del patrimoni documental de Terrassa i la seva 
zona d'influtncia, a partir del moment en que la documentació 
perd la seva vigencia jurídica o esdevé inusual; funciona, doncs, com a 
dipbsit definitiu de tota mena d'arxius, fons i col.leccions documentals 
originats per institucions o particulars en el desenvolupament de llur ac- 
tivitat prapia i en funció d'aquesta mateixa activitat. Cal tenir en comp- 
te que els arxius, en sentit propi, es constitueixen amb la documentació 
que és conservada pel valor jurídic que té com a reguladora de l'activitat 
de l'entitat o personq jurídica que la genera. La documentació caducada 
dels arxius que són o han estat vigents constitueix, per tant, I'objecte es- 
pec'lfic de I'Arxiu Histbric. 

L ' h b i t  geogrU~c de competencia de I'Arxiu Histbric de Terrassa 
compren la ciutat de Terrassa i la seva hea d'influencia. Actualment, cal 



esperar la nova legislació de la Generalitat de Catalunya en mattria de 
rtgim local i en mattria d'arxius; tanmateix, diverses de les institucions 
que tenen fons documentals dipositats ja a 1'Arxiu IJistbric de Terrassa, 
tenen o han tingut una compettncia territorial que sobrepassa el límit 
estricte de la ciutat, essent el seu centre a la ciutat de Terrassa. L ' h b i t  
comarcal de 1'Arxiu Histbric de Terrassa, per altra banda, ja fou recone- 
gut a l'origen de la seva institucionalització, de la qual parlarem més en- 
davant. 

Servei públic 

Dins la precarietat d'una situació jurídicament no normalitzada s'ha 
procurat que 1'Arxiu Histbric estigui obert sempre a la consulta pública. 
Lentament, cal anar fent accessibles a la recerca els fons diversos. L'ela- 
boració dels instruments de recuperació de la informació s'ha iniciat fa 
pocs anys, per6 la tasca és lenta a causa de les deficitncies de dotació per- 
sonal i material. 

A part d'alguns estudiosos, que han freqüentat sempre I'Anriu, en els 
anys darrers s'ha fet palesa una aflutncia d'estudiants universitaris i de 
batxillerat, i algun centre d'ensenyament mitja ha organitzat visites es- 
colars a l ' h i u .  Un grup d'universitaris va col.laborar recentment en 
tasques senzilles d'ordenació i acondicionament de la documentació, 
com a medi introductori al tipus d'informació original que proporcio- 
nen els documents. 

L'horari de lectura s'adapta, de moment, al de la Biblioteca Soler i 
Palet: de dos quarts de cinc a dos quarts de nou de la tarda, sense perío- 
de de vacances. 

Orígens i constituci6 de 1'Arxiu Histijric de Terrassa 

A principis d'aquest segle, el consistori terrassenc intents per primera 
vegada, d'una manera oficial, de posar en prktica un procés d'instaura- 
ció d'un organisme que tingués cura del patrimoni anrivístic i documen- 
tal de Terrassa. Tot i que es feren alguns passos, promoguts pels primers 
investigadors locals de fonts histbriques i riquesa artística, el procés, es 
pot dir, no va quallar en cap realitat oficial ni institucional. 

Fou pel juny de I'any 1937 quan, per decret de la Generalitat de Cata- 
lunya i acord del Conseil Municipal de Terrassa, es va crear un Arxiu 



Histdric amb seu al Museu Comarcal d'Art, instal.lat a les esglésies de 
Sant Pere de Terrassa. Aquest Arxiu Histdric es va constituir inicialment 
amb els fons municipals antics, fons eclesi2stics, documentació particu- 
lar i, oficialment el 1939, l'importantíssirn Arxiu de Protocols del Dis- 
tricte Notarial de Terrassa, un dels més rics de Catalunya. 

Acabada la guerra, 1'Arxiu Histdric quedi prkticament inutilitzat per 
a completar el seu procés d'institucionalització, i els fons foren traslla- 
dats a la Biblioteca Soler i Palet, on Salvador Cardias, del qual hem par- 
lat abans, tingué cura de llur bona conservació fins al 1958, any en que 
morí. Les biblioteciries de la Soler i Palet, Maria Miralda, Teresa Bergua i 
Maria Coll, han vetllat també per la conservació del material arxivístic i 
han elaborat treballs diversos sobre alguna part de la documentació. 

L'any 1974 s'iniciaren treballs de tractament arxivístic dels fons aple- 
gats i constantment augmentats, i s'hi destini personal que assumí les 
tasques més urgents, encaminades de bon principi a l'acondicionament 
material de la documentació: microfilmació de la part més antiga, ins- 
tal.laci6 d'arrnaris methl.lics corredissos, reordenarnent progressiu dels 
fons i atenció als investigadors. En la lenta tasca de catalogació s'han en- 
llestit ja un parell de fons: una col.lecci6 de pergamins del Priorat de 
Santa Maria de Terrassa (anys 977-1633) i el fons de 1'Qfici i Comptado- 
ria d'Hipoteques de Terrassa (anys 1768-1862), el primer d'ells publicat 
com a primer volum del Catáleg General de 1'Arxiu. S'avanga actual- 
ment en la catalogació de 1'Arxiu Histdric de Protocols, I'anriu de la 
Col.legiata i Parroquial del Sant Esperit i Sant Pere de Terrassa, i part de 
1'Arxiu Administratiu de I'Ajuntament de Terrassa. 

En el moment present s'ests treballant en un projecte d'instituciona- 
lització de 1'Arxiu Histdric i es participa activament en els contactes en- 
tre arxivers municipals de Catalunya establerts pel Servei d ' h i u s  de la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat. 

Fons documentals conservats a l'Arxiu Histbric de Terrassa 

El total de la documentació dipositada a I'Arxiu Histdric de Terrassa 
compren uns 272 metres lineals de prestatgeria, que suposen 2.065 vo- 
lums i 5 1 5 lligalls. A ban, es conserva una col. lecció de l .42 7 pergamins 
documentals, el nucli principal dels quals pertany a I'església de Terras- 
sa. El pergamí més antic data de I'any 958 i és una donació testamenta- 
ria d'una vinya situada al lloc anomenat Silvanys, del terme del castell 
de Terrassa, als clergues de Sant Pau d ' ~ ~ a r a ,  església de la seu egarenca 



1113. 2 de gener. Acta de Consagracio de Santa Maria, vora I'esglesia parroquial de Sant Pere de Terrassa. Uns mesos despres de la 
Consagracio solemne, I'esglesia de Santa Maria acollia un Priorat de canonges agustinians. 
(Document conservat a I 'Aniu Histbric de Terrassa) 



que després sempre veurem sota la invocació de Sant Pere, per6 no sa- 
bem exactament a quina realitat responia aquesta denominació de Sant 
Pau, de la qual el nostre pergamí és I'únic testimoni. - - 
- A partir d'aquest primer document dkl 958, la col.lecci6 de perga- 
mins es va fent més nodrida, fins a mitjan segle XIII, en qut apareixen 
les primeres stries de volums de paper i cobertes de pergamí. Es conser- 
ven llibres de notaris terrassencs d'engii de 1237, i són dels primers que 
s'utilitzaren sistemhicament a Catalunya amb aquest material escrip- 
tuari; l'ús del pergamí segueix desenvolupantse, malgrat l'aparició del 
paper en el món documental, i aix6 queda ben reflectit a la col.lecci6 te- 
rrassenca, que ateny el nivell mkim de producció al segle XVI. Entre els 
pergamins destaquen documents com són butlles pontifícies, privilegis 
reials i actes de consagració d'esglésies. 

Es conserven amb cura especial un fragment d'evangeliari, c6dex del 
segle XI anomenat Text dlArgent de la seu de Manresa, el Uibre de anti- 
guitats y ordenacions de la Comunitat (1594 i següents), obra del preve- 
re arxiver de l'església de Terrassa Joan Arnella, i el Uibre de privilegis 
concedits a la vila de Tarrassa, del segle XVII i en fulls de pergamí. Tam- 
bé es conserven miniatures policromes sobre pergamí; una d'elles pre- 
senta el primer exemplar conservat de l'escut de la ciutat. Es poden ad- 
mirar també signatures autagrafes de comtes, reis, bisbes i abats, entre 
les quals destaquem la de sant Oleguer, que abans d'assolir la mitra ar- 
quebisbal de Tarragona fou prior del monestir de Santa Maria d'~gara. 

A part les col.leccions de pergamins, els fons documentals actualment 
guardats a l ' h i u  Histdric de Terrassa són: arxiu del Priorat de Santa 
Maria de Terrassa (1113-1601, amb el fons més antic de I'església de 
Sant Pere de la seu d ' ~ ~ a r a ) ,  arxiu de la Col.legiata i Parroquial del Sant 
Esperit i Sant Pere de Terrassa (1601-1851; és imminent la incorporació 
d'aquest fons, conservat en gran part encara a la parrdquia del Sant Es- 
perit), Arxiu Histdric Municipal de Terrassa (des del segle XIV fins a 
mitjan segle XIX; també és imminent la incorporació de stries de l'ac- 
tual Amiu Administratiu de IJAjuntament de Terrassa, amb data ante- 
rior al 1950), arxiu de la Batllia de Terrassa (des del segle XIII fins a 
1237), fons de la parrdquia de Sant Pere de Terrassa (1597-1892) i d'al- 
tres parrdquies de I'antic terme de Terrassa i de pobles ve'ins com 
Vacarisses, Rellinars, Mura (segles XVIII i XIX), arxiu dels jutjats 
Municipal i de Primera Instiincia de Terrassa (1820-1899), fons de I'Ofi- 
ci i Comptadoria d'Hipoteques de Terrassa (1768-1862), fons del Regis- 
tre de la Propietat de Terrassa (1862-1899), fons de la Unió Comercial i 
Industrial de Terrassa (1925-1978), arxius particulars de castlans i altres 



grans famílies de Terrassa, de Josep Soler i Palet, de Josep Ventalló i 
Vintró, i altres fons menors de procedtncia diversa. 

Present i futur de 1'Acxiu HistGric de Terrassa 

A desgrat del fet que Terrassa ostenta I'existtncia real d'un arxiu his- 
tiiric de la ciutat, encara s'ha de fer prkticament tot per tal que aquest 
arxiu pugui funcionar com cal, perqut li manca una base institucional, li 
manca una dotació de recursos de tota mena i li manca una organització 
a tenor del seu caire patrimonial, cultural i científic. 

Davant la realitat categarica de l'actual Arxiu Histbric de Terrassa, és 
inexcusable i improrrogable que es prenguin les mesures que possibilitin 
la capacitat d'actuació que implica I'aplegament i divulgació del patri- 
moni arxivístic i documental de Terrassa i la seva comarca. En termes ge- 
nerals, 1'Arxiu hauria de complir tres grans funcions bbiques: 

1 .  Saivació i conserv~ció de documentació i  mus de Terrassa i comar- 
ca. Fins ara aquesta tasca s'ha realitzat amb un caire volenterós i subsi- 
diari que esperem veure recolzat legalment en la nova llei d'arxius que 
ha de promulgar la Generalitat, la qual, segons 1'Estatut de Catalunya, 
té c6mpettncia exclusiva sobre tots els arxius del país que no siguin de ti- 
tularitat estatal. Tot i preveient una ampla descentralització i permantn- 
cia de la documentació en el seu lloc d'origen, fóra convenient que tots 
els arxius, i en el seu defecte col.leccions de documents, d'un cert h b i t  
geogrgc, que puguin ésser considerats un bé públic, fossin traslladats a 
arxius definitius com ara 1'Arxiu Histiiric de Terrassa, en concepte de do- 
nació, cessió condicionada, dipiisit, o similars. Fins ara, els ingressos a 
1 ' h i u  Histbric han estat,possibles grLies a la bona disposició, a la vin- 
culació institucional amb la Biblioteca Soler i Palet, o, simplement, a la 
necessitat d'espai de les institucions donants. En els darrers anys comp- 
ten amb la rebuda, efectiva o en projecte, de documentació de les se- 
güents institucions: Ajuntament de Terrassa, Jutjats Municipal i de Pri- 
mera Insthcia, Re'gistre de la Propietat, parrbquia del Sant Esperit i 
Unió Comercial i Industrial, entitats centrades a Terrassa, a part de di- 
versos donatius particulars. 

2.  Haboració de mitjans de descn)ció dels fons i de recerca de la infor- 
mació. Es treballa amb regularitat en aquest aspecte, tot i ésser una tasca 
de proporcions inexhauribles. S'ha fet ja un primer tractament de la to- 



talitat dels fons, fruit del qual fou un primer inventari provisional enca- 
ra útil. També s'ha aconseguit la catalogació completa d'un parell de 
fons, que hem citat abans. L'abstncia d'índexs o catilegs especials fa 
que sigui difícil la recerca sobre temes concrets, personatges, topijnims, 
zones geogriifiques determinades, etc. És aquí on I'instint de recerca, la 
intuició o el coneixement dels fons per part d'investigadors i arxivers ju- 
ga un paper important, en haver de suplir la manca de mitjans. 

3.  Organització d'activitats diverses refacionades amb e/ camp de 
compet2nciapr6pia. És en aquest aspecte on les possibilitats de tot tipus 
fan comprendre la capacitat de projecció cívica de I'Arxiu Histaric de Te- 
rrassa: confertncies, exposicions, treballs d'investigació, publicacions, 
centre de recollida de dades,. . . ; els fons no han d'ésser eixorcs, i la insti- 
tució ha de basar el seu dinamisme en la gran riquesa intrínseca de la do- 
cumentació, reunint-la, conservant-la i llegant-la a les futures genera- 
cions, tal i com les passades ens l'han tramesa a nosaltres, i alhora obrir- 
la, possibilitar-hi l'accés i crear el caliu suficient perqut la histaria i la 
cultura, en tots els seus aspectes i a tots nivells, puguin ésser abastades. 
Tots plegats haurem contribult a la histaria, si podem fer possible que la 
d'avui i la del passat siguin conegudes i reconstru'ides amb tota dignitat 
en el futur. 
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