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FONS LAUREÀ DALMAU I PLA 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 AMGi (Arxiu Municipal de Girona) 
1.2  Fons Laureà Dalmau i Pla 
1.3  1905-1980 
1.4 Fons 
1.5 0,2 ml ( 2 unitats d’instal·lació), documentació en suport paper. 
 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 Laureà Dalmau i Pla. 
2.2     Laureà Dalmau i Pla (Agullana, 1886 – Girona, 1969). Metge, escriptor i polític. Estudià 

batxillerat a Girona i es llicencià en Medicina per la Universitat de Barcelona el 1908. 
S’establí a Vilajuïga durant 4 anys on exercí de metge i al 1912 s’instal·là a Girona. 
Interessat des de jove per la literatura, formà part de l’anomenat Grup de Girona, 
juntament amb Miquel de Palol i Josep Tharrats. Compongué diverses poesies en català 
que obtingueren guardons en els jocs florals de diverses poblacions. Cofundador del 
Centre Nacionalista Republicà, el 1931 començà a militar a Esquerra Republicana de 
Catalunya. El mateix any fou elegit ponent de l’Estatut de Núria i al següent fou escollit 
diputat per Girona a les eleccions al Parlament de Catalunya. Durant la Guerra Civil fou 
el director de l’Hospital de Girona i el 1939 va exiliar-se a la Catalunya nord fins al 1949, 
any en què va tornar de l’exili acollint-se a un indult. Algunes de les seves obres editades 
són: Cercant la fossa, 1908; El sacrilegi, 1918 (obra de teatre) o el poema A Girona. 
L’any 2013 es van publicar les seves memòries d’exili, Per Morellàs, a les Illes. 

2.4 Donació realitzada el març del 2014 per Laura Dalmau Norat (en representació seva: 
Antoni Dalmau i Alcalde-Moraño) a l’Ajuntament de Girona amb destinació a l’Arxiu 
Municipal de Girona. 

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 Es tracta de documentació generada per Laureà Dalmau i Pla a nivell personal i també 

fruït de la seva activitat literària i professional. 
 La documentació personal està constituïda per correspondència i documentació 

administrativa. Entre la correspondència, posteriors a la seva mort, hi ha cartes de la 
seva filla Laura Dalmau amb Jaume Ministral. Dintre de la documentació administrativa hi 
trobem documents identificatius (cèdules personals, salconduits, visats, etc.), una llibreta 
de compte corrent, el segell de Laureà Dalmau com a diputat, la fotocòpia del dictamen 
del nomenament de Laureà com a diputat de la Generalitat i una llibreta amb anotacions 
de pagaments. 
Respecte a la documentació de l’activitat professional com a metge, hi ha el títol de 
llicenciat en Medicina i dues llibretes: una amb els apunts d’unes jornades sobre 
patologies mèdiques i l’altra amb els cobraments a pacients.  
Finalment, de la documentació literària es distingeixen les obres de teatre de la prosa, 
constituïdes ambdues per quaderns i llibretes mecanoscrites i manuscrites. Dintre de la 
prosa també hi trobem fulls solts d’obres i algunes d’impreses. 

 Els fons pot servir principalment per estudiar l’obra literària de Laureà Dalmau i Pla, i en 
menor mesura la seva biografia i activitat professional.  

3.2 No s’ha aplicat avaluació ni tria documental. 
3.3 No es preveuen ingressos addicionals al fons. 
3.4 La documentació s’ha instal·lat en capses d’arxiu convencional. I en carpetes la 

documentació personal i els fulls solts de l’obra literària. 
La documentació s’ha organitzat seguint el següent quadre de classificació: 

 
 
DOCUMENTACIÓ PERSONAL 
Correspondència 
Documentació administrativa 
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ACTIVITAT PROFESSIONAL 
Medicina  

 
OBRA LITERÀRIA 
Teatre 
Prosa  

 
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 Es tracta de documentació de naturalesa privada. El seu accés és lliure d'acord amb el 

marc legal aplicable sobre el patrimoni documental i la protecció de dades de caràcter 
personal. 

4.2 Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu Municipal de 
Girona. 

4.3 La llengua utilitzada en la documentació és el català i, en menor mesura, el castellà. 
4.4 La documentació presenta un bon estat de conservació. 
4.5 Hi ha un inventari fet en el moment de l’ingrés. 
  
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 
5.3 Al Fons Miquel de Palol i Felip conservat a l’Arxiu Municipal de Girona hi ha 

documentació relacionada. També n’hi ha als fons del Parlament de Catalunya i la Unión 
Cooperativista Barcelonesa custodiats per l’Arxiu Nacional de Catalunya, i als fons del 
Govern Civil i l’Institut de Batxillerat Jaume Vicens Vives custodiats per l’Arxiu Històric de 
Girona. 
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Salvador Vives Casajuana. Universitat de Barcelona, 1981, p. 166. 

 GEIS, Camil. “Els que he trobat pel camí: Laureà Dalmau i Pla”. Revista de Girona. Núm. 
84 (Girona, tercer trimestre de 1978), p. 323 - 324. 

 THARRATS, Josep; THARRATS, Joan Josep. “Laureà Dalmau, els difícils camins de la 
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6 ÀREA DE NOTES 
6.1  La documentació posterior a la seva mort és correspondència de la seva filla Laura 

Dalmau i Norat. 
 
7.  ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1   Descripció realitzada per Eduard Pons. Supervisió: Anna Gironella (Direcció: Joan 

Boadas, Lluís-Esteve Casellas). 
7.2 Descripció realitzada segons les recomanacions de la norma ISAD-G, segona edició. 
7.3  Juny 2014. 
 
 
 


