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FONS NARCÍS ROURE I FIGUERAS       
 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 AMGi (Arxiu Municipal de Girona) 
1.2  Fons Narcís Roure i Figueras 
1.3       1875-1951 (predomina 1898 – 1949) 
1.4 Fons 
1.5 0,20 ml (2 unitats d’instal·lació), documentació en suport paper 
 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 El fons ha estat generat per Narcís Roure i Figueras. 
2.2     Narcís Roure i Figueras (Girona, 1865-1951). Escriptor. Col·laborà amb el Diario de 

Barcelona i Lo Geronès. Publicà diversos estudis sobre Balmes, entre ells La vida y las 
obras de Balmes (1910), Las ideas de Balmes (1910), que foren molt elogiats per la 
crítica del seu temps, i la conferència Actualidad y excelencia del pensamiento de 
Balmes. Deixà inèdits els estudis Balmes y la España moderna i un altre sobre Pereda. 
(Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1978, volum 12, p. 783).  

2.3 Es desconeix la història de la custòdia. 
2.4 L’ingrés del fons fou anterior a 1983. 
 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 El fons està format per correspondència emesa, rebuda i entre tercers, notes, 

parlaments, conferències, obra manuscrita, publicitat, convenis, mecanoscrits i reculls 
de premsa. La temàtica de la documentació se centra, bàsicament, en l’estudi de la 
figura de Jaume Balmes. 

3.2 No s’ha aplicat avaluació i tria documental. 
3.3 No es preveuen ingressos addicionals al fons. 
3.4 La documentació s’ha reinstal·lat en carpetes dins de capses d’arxiu convencionals. 
 El quadre de classificació s’estructura en les següents sèries: 
  Correspondència 
  Notes i estudis 
  Reculls de premsa 
 
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 majoritària utilitzada en la documentació és el castellà. També hi ha alguns 
documents en català. 

4.4 La documentació presenta una bona conservació. 
4.5 Existeix un instrument de descripció a nivell d’inventari, i un catàleg per a la sèrie de 

correspondència. 
  
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Els originals es troben a l’Arxiu Municipal de Girona. 
5.2 No existeixen còpies. 
5.3 A l’Arxiu Municipal de Girona no existeixen unitats de descripció relacionades amb el 

fons. Es desconeix si existeixen en altres arxius unitats de descripció relacionades amb 
el fons. 
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