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FONS MARTÍ JORDÀ 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 AMGi (Arxiu Municipal de Girona) 
1.2  Martí Jordà 
1.3  1960-1986  
1.4  Fons 
1.5 3 carpetes de correspondència, 256 llibres i, aproximadament, 180 revistes, en suport 

paper. 
 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1    El fons ha estat generada per Martí Jordà 
2.2    Martí Jordà va néixer a Girona el 6 setembre de 1928. El 1946 va marxar a França on va 

treballar d’oficinista fins que es va jubilar. A cavall dels anys 60 i 70 va col·laborar a la 
revista Presència, juntament amb el seu amic i periodista Enric Marquès Ribalta. En 
aquells anys Presència, dirigida per Narcís – Jordi Aragó, destacava per ser una revista 
catalanista i antifranquista. Actualment, Martí Jordà resideix a Perpinyà. 

2.3 La documentació sempre ha estat custodiada al domicili del productor fins a la seva 
donació. 

2.4 La donació de la col·lecció bibliogràfica va ser ratificada pel Ple Municipal en sessió de 
24 de gener de 1989. La documentació personal i professional, ingressada el 18 de 
febrer de 2013, resta pendent de ser aprovada per la Junta de Govern Local. 

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 Documentació produïda per Martí Jordà de caràcter personal i professional. La 

documentació personal és producte bàsicament de la seva relació epistolar amb Enric 
Marquès Ribalta entre els anys 60 i 70. També inclou alguns fullets, retalls de diari i 
altres tipus de materials relacionats amb aquest periodista gironí. La professional, en 
canvi, és producte de la seva activitat periodística a la revista Presència, i està composta 
per 13 articles que daten de final de la dècada de 1960 i principi de la de 1970. 
Finalment, el fons inclou una col·lecció de llibres de temàtica històrica, filosòfica i 
literària, de llengua i cultura catalana i francesa; així com diversos números de les 
revistes L’Avenç, Canigó, L’Opinió Socialista i L’Histoire, entre altres. 

3.2 S’ha portat a terme l’avaluació i tria dels llibres i s’han catalogat els que feien referència 
a història general, administració, legislació i col.lecció local la resta de llibres, d’altres 
temàtiques, es reserven per a una propera intervenció. 

3.3 En principi, no es preveuen increments a la col.lecció. 
3.4 La documentació s’ha classificat per funcions i activitats del productor:  

 
100 DOCUMENTACIÓ PERSONAL 
        110 Correspondència rebuda 
        120 Correspondència emesa 
 
200 ACTIVITAT PROFESSIONAL 
         210 Articles periodístics 
 
300 COL·LECCIÓ BIBLIOGRÀFICA 

 
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 Es tracta de documentació privada. El seu accés és restringit segons la legislació vigent 

en matèria de protecció de dades.  
4.2 Les reproduccions es realitzaran d’acord amb el conveni de donació i la normativa de 

l’Arxiu Municipal de Girona. 
4.3 Documentació escrita en llengua catalana i, en menor mesura, francesa.  
4.4 En general, la documentació presenta un bon estat de conservació, malgrat l’acidesa del 

paper autocopiatiu de les sèries de correspondència emesa i articles periodístics. 
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4.5 Existeix un instrument de descripció a nivell d’inventari i catàleg per a la documentació, 
un catàleg per a la bibliografia i una fitxa ISAD (G). 

 
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Documentació relacionada amb el Fons Presència, ingressat a l’AMGi l’any 2010, 

concretament amb les sèries de treballs periodístics i correspondència. 
 

6 ÀREA DE NOTES 
6.1 Alguns fullets, retalls de diari i altres tipus de materials han quedat descontextualitzats. 

Es poden trobar en una camisa a part dins la sèrie de correspondència rebuda, i ha estat 
classificada com a documentació personal. 

 
7 ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1 La primera intervenció, relativa a la col·lecció bibliogràfica, data de 1989. La segona 

intervenció que ha incidit sobre la documentació de caire personal, així com la present 
fitxa ISAD (G), ha estat portada a terme per Sebastià Villalón i Barragán el 2013 amb la 
supervisió d’Anna Gironella. Direcció: Joan Boadas, Lluís-Esteve Casellas.  

7.2 Les dades utilitzades per informar sobre la col·lecció bibliogràfica del fons i algunes 
dades biogràfiques de Martí Jordà han estat extretes de la mateixa documentació 
personal, una fitxa ISAD (G) anterior a aquesta i la Memòria de l’Arxiu Històric de la 
Ciutat de Girona 1986-1989. Ajuntament de Girona, p. 4 i 6. 

7.3 Descripció realitzada segons les recomanacions de la Norma Internacional de 
Descripció Arxivística ISAD-G, segona edició, i la Norma de Descripció Arxivística de 
Catalunya (NODAC). 
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