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FONS NARCÍS-JORDI ARAGÓ MASÓ 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 AMGi (Arxiu Municipal de Girona) 
1.2  Fons Narcís-Jordi Aragó Masó 
1.3  1908-2016 (predominen els anys 1957-2015) 
1.4  Fons 
1.5 10 ml (95 capses de documentació en suport paper), 4 caixes de llibres i 5 caixes de 

retalls de premsa), 690 fotografies i 450 diapositives. La biblioteca personal de Narcís-
Jordi Aragó estava formada per 4.761 llibres, inventariats pel servei Biblioteques de 
Girona. 

 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 Narcís-Jordi Aragó i Masó. 
2.2   Narcís-Jordi Aragó i Masó (Girona, 29 de juny de 1932 – Girona, 22 d’agost de 2016) fou 

periodista, advocat i escriptor. Entre els anys 1955 i 1963 col·laborà amb Ràdio Girona 
on va tenir cura de diversos programes. Va ser redactor en cap de la revista Vida 
Catòlica (1962-1967) i director de la revista Presència (1967-1980). Fou també 
cofundador de l'Associació de Premsa de Girona (1977) i del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya (1985). Des de 1979 ha col·laborat amb el diari El Punt i entre 2007 i 2012 fou 
president del Consell Editorial d'aquest mateix diari. Fou director de la Revista de Girona 
entre 1985 i 2009, i des de 2008 fou president d'honor de la Fundació Rafael Masó de 
Girona. Entre altres distincions, l'any 2002 va rebre la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya i la distinció Ciutadania que concedeix l'Ajuntament de Girona. 
Es va casar amb Mercè Huerta (Figueres, 24 de desembre de 1929 – Girona, 21 de juliol 
de 2015), artista i professora de dibuix.  

2.3 El fons documental de Narcís-Jordi Aragó i Masó sempre ha estat custodiat al domicili i 
despatxos del productor fins a la seva donació. La documentació havia estat organitzada 
en vuit grans seccions, segons la tipologia documental, definides pel productor i Anna 
Sánchez, la qual a més portar diversos instruments de control, es va encarregar del 
trasllat de la documentació del domicili del donant a l’AMGi 

2.4 Donació segons conveni entre, d’una banda, l’Ajuntament de Girona i, de l’altra, Narcís-
Jordi Aragó Masó i Mercè Huerta i Busquets, signat el 25 de febrer de 2015, segons 
acord pres per la Junta de Govern Local, en sessió de 20 de febrer de 2015. La 
documentació ingressà a l’Arxiu Municipal en tres moments: 6 de març de 2014, 19 
d’octubre de 2016 i 11 de gener de 2017. El 25 de gener de 2017 la col·lecció 
bibliogràfica es traslladà de la residència de Narcís-Jordi Aragó a la Biblioteca Carles 
Rahola per a ser inventariada pel servei Biblioteques de Girona. 

 
 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 Es tracta de documentació generada per Narcís-Jordi Aragó fruit de la seva activitat 

periodística i literària, predominantment, i també de la seva activitat com a advocat, 
docent i associativa. El fons comprèn fonamentalment: 

 A) Correspondència professional i personal. 
B) Documentació vinculada a la seva tasca d’escriptor. Es tracta d’esborranys, versions 
gairebé definitives i publicacions de llibres, monografies i altres productes literaris (1949-
2016). 

 C) Documentació vinculada a la seva activitat periodística. Inclou reculls de premsa com 
a articulista a diversos diaris i revistes com Los Sitios, Tele/eXpress, la Hoja del lunes o 
El Punt. També hi ha documentació relacionada amb el Gabinet de Premsa i el Centre 
d’Informació de la Cambra de Comerç i Indústria de Girona (1975-2010), i documentació 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Demarcació de Girona (1978-1993). 

 D) Documentació vinculada a la seva activitat com a docent. Es tracta de cursos de 
literatura, comunicació i premsa impartits a la ciutat de Girona (1956-2013). 

 E) Dossiers d’informació i treball (1951-2006). 
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 F) Documentació vinculada a la seva activitat associativa i cultural. Concretament es 
tracta de documents dels Amics del Museu d’Art de Girona i de participació en diversos 
organismes culturals (1963-2010). 

 G) Col·lecció de llibres, revistes i impresos, en alguns casos, organitzats temàticament 
pel productor. La bibliografia personal de Narcís-Jordi Aragó s’ha inclòs al catàleg de la 
Biblioteca de l’AMGi; la seva biblioteca, formada per 4.761 títols s’ha inventariat pel 
servei Biblioteques de Girona i d’aquests, 448 s’han incorporat al catàleg de la Biblioteca 
Carles Rahola. 
H) Fotografies i diapositives. 

3.2 Atès que els retalls de premsa són susceptibles de ser eliminats, s'han fet dos inventaris, 
en format Excel, de tots els retalls del fons: un dels articles de Narcís-Jordi Aragó i un 
altre dels documents de treball que aplegà. En l’inventari dels articles escrits per Narcís-
Jordi Aragó els fulls porten per títol el nom de la capçalera on es van publicar; en el cas 
del recull d’articles o documents de treball els títols dels fulls corresponen a l’organització 
temàtica que n’havia fet el productor. 

3.3 Es tracta d’un fons tancat.  
3.4 La documentació s’ha instal·lat físicament en carpetes i s’ha col·locat dins de capses 

d’arxiu convencionals. La documentació s’ha classificat per funcions i activitats del 
productor:  
 
DOCUMENTACIÓ PERSONAL 
Correspondència rebuda 
Correspondència emesa 
Correspondència entre tercers 
Documentació acadèmica 
Dades biogràfiques 
Presència en mitjans de comunicació 
Recordatoris de necrològiques 
Documentació administrativa 
Premis i reconeixements honorífics 
 
ACTIVITAT PROFESSIONAL 
Correspondència rebuda 
Correspondència emesa 
Correspondència entre tercers 
Obra literària 
Activitat periodística 
Dossiers d'informació i obra aliena 
Advocacia i càrrecs públics 
Docència 
 
 ACTIVITAT ASSOCIATIVA I CULTURAL 
Amics del MD'A 
Participació en organismes culturals 
 
COL·LECCIONS 
Biblioteca 
Hemeroteca 
Impresos 
Fotografies 

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

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

l’Arxiu Municipal de Girona. 
4.3 Les llengües predominants són el català i castellà. També hi ha algun document en 

francès, i puntualment anglès, alemany, italià, entre altres. 
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4.4 En general la documentació presenta un bon estat de conservació, llevat dels retalls de 
premsa, a causa de l’acidesa del paper. 

4.5 Existeix un instrument de descripció a nivell d’inventari de fons, i de catàleg de les sèries 
de correspondència, Obra literària, Activitat periodística i Biblioteca. 

 
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Hi ha documentació relacionada al fons Carles Rahola Llorens i al fons Presència, 

custodiats a l’Arxiu Municipal de Girona. 
 

6 ÀREA DE NOTES 
6.1 La documentació anterior a 1939 correspon principalment a correspondència familiar.  
 S’ha reintegrat al fons Carles Rahola Llorens documentació original de l’escriptor que 

Narcís-Jordi Aragó havia aplegat per a la realització dels seus estudis sobre Rahola. 
 El MHG conserva la màquina d’escriure procedent del despatx de Narcís-Jordi Aragó, 

que ingressà l’11 de gener de 2017. Igualment custodia l’obra gràfica i documentació de 
Mercè Huerta, muller del donant. 

 El servei municipal de biblioteques va assumir l’inventari i catàleg de la biblioteca de 
Narcís-Jordi Aragó, per aquest motiu un total de 107 caixes de llibres foren traslladades 
des del domicili del donant a la Biblioteca Pública Carles Rahola el 25 de gener de 2017. 

 Els retalls de premsa es trobaven dins un moble arxivador de carpetes penjants de tres 
calaixos. 

 
7 ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1 Primera intervenció, sobre la documentació ingressada el 2014, realitzada l’agost 2015; 

segona intervenció, sobre la documentació ingressada el 2016, realitzada l’any 2017. 
Per a la realització de l’inventari del fons i el catàleg de l’Obra literària es va rebre 
subvenció per a l’elaboració i millora d’instruments de descripció del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, convocatòria de 2017 (núm. expedient 
CLT011/17/0007). 

7.2 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). 

7.3     Octubre de 2017. 
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110 Correspondència rebuda

1939 2016

Correspondència rebuda per Narcís-Jordi Aragó de familiars i amics relativa a temes
personals. Es tracta, principalment, de cartes i felicitacions.
Textos manuscrits, mecanoscrits i, en menor mesura, impresos en català i castellà.
Puntualment en idiomes estrangers.
Postals i fulls solts de formats diversos.

La correspondència està organitzada per corresponsals, tal com s'organitzà abans d'ingressar
a l'AMGi. Per aquest motiu no s'indica el total d'unitats d'instal·lació per sèrie, només el total
d'unitats documentals (cartes).

Textual

Classe de document:

418

Unitats:

-

120 Correspondència emesa

1941 2016

Correspondència emesa per Narcís-Jordi Aragó a familiars i amics relativa a temes personals.
Es tracta, principalment, de cartes i esborranys.
Textos manuscrits i mecanoscrits en català i castellà.
Postals i fulls solts de formats diversos.

La correspondència està organitzada per corresponsals, tal com s'organitzà abans d'ingressar
a l'AMGi. Per aquest motiu no s'indica el total d'unitats d'instal·lació per sèrie, només el total
d'unitats documentals (cartes).

Textual

Classe de document:

45

Unitats:

-

130 Correspondència entre tercers

1916 2014

Correspondència de caràcter personal entre familiars i amics de Narcís-Jordi Aragó.
Textos manuscrits, mecanoscrits i, en menor mesura, impresos en català i castellà.
Puntualment en idiomes estrangers.
Postals i fulls solts de formats diversos.

La correspondència està organitzada per corresponsals, tal com s'organitzà abans d'ingressar
a l'AMGi. Per aquest motiu no s'indica el total d'unitats d'instal·lació per sèrie, només el total
d'unitats documentals (cartes).

Textual

Classe de document:

87

Unitats:

-

1
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Fons Narcís-Jordi Aragó Masó

Inventari

140 Documentació acadèmica

1962 1966

Documentació relativa als estudis cursats per Narcís-Jordi Aragó. Es tracta de la tesina de
Diplomatura de l'Escola Oficial de Periodisme, titulada Un siglo de confección periodística, de
1962, i els apunts i materials del curs Domine la palabra, cursat el 1966.
Textos impresos, mecanoscrits i manuscrits en castellà.
Fulls de formats diversos.

La correspondència amb Roberto Coll-Vinent està relacionada amb el curs Domine la palabra.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

150 Dades biogràfiques

1990 2013

Documentació de tipus curricular de Narcís-Jordi Aragó. Conté amb dades personals i mèrits
acadèmics i professionals. Es tracta de currículums i bibliografies mecanoscrits, impresos de
pàgines webs, fullets d'actes diversos i entrades a diccionaris i enciclopèdies impreses. També
inclou enquestes omplertes sobre la seva persona per a Qui és qui, tres fotocòpies d'informes
confidencials de la policia sobre Narcís-Jordi Aragó de 1974 i 1976 i el dossier Entre quatre
rius. Història de vida de Narcís-Jordi Aragó, una biografia escrita per Carmina Solano i Badia
entre el 2002 i el 2003.
Textos impresos, mecanoscrits i manuscrits en castellà i català.
Fulls solts i grapats de mida A4.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

- Carpeta 1: Dades biogràfiques.
- Carpeta 2: Dossier Entre quatre rius. Història de vida de Narcís-Jordi Aragó, escrit per
Carmina Solano i Badia.
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Fons Narcís-Jordi Aragó Masó

Inventari

160 Presència en mitjans de comunicació

1949 2016

Documentació generada per la presència de Narcís-Jordi Aragó en mitjans de comunicació. Es
tracta de retalls de diaris i exemplars solts de revistes que contenen articles o referències a
Narcís-Jordi Aragó, així com entrevistes i ressenyes de les seves publicacions. També inclou
fullets, cartells i, puntualment, algun mecanoscrit,
Textos impresos en castellà i català.
Fulls solts i quaderns de formats diversos i un dossier de mida A4.

La documentació està organitzada per carpetes temàtiques, respectant l'organització del
productor.
Atès que els retalls de premsa són susceptibles de ser eliminats, s'ha fet un inventari, en
format Excel, de tots els retalls de premsa del fons; els fulls Presència i Ressenyes contenen
la relació dels retalls corresponents a la sèrie Presència en mitjans de comunicació.

Textual
Bibliogràfic-hemerogràfic

Classe de document: Unitats:

-

UI 16078
- Carpeta 1: Referències a impresos i cartells, 1955-2009.
- Carpeta 2: Entrevistes i enquestes, 1957-2012.
   · Entrevista al Butlletí dels Maristes, 1957 (sobre La Llum de la Veritat).
   · Entrevista al diari Los Sitios, 25/11/1967 (retall de diari).
   · Entrevista a la revista Ressò. Revista rural d'acció catòlica, 09-/1969 (revista).
   · Entrevista a la revista Olot Misión, 30/01/1971 (revista).
   · Enquesta al diari El Correo Catalán, 19/03/1972 (retall de diari).
   · Entrevista al diari Los Sitios, 14/04/1974 (retall de diari).
   · Entrevista al diari MD (Mundo del arte), 1/05/1976 (retall de diari).
   · Entrevista al diari Los Sitios, 09/02/1979 (retall de diari).
   · Entrevista al diari Punt Diari, 04/07/1979 (retall de diari).
   · Entrevista al diari Los Sitios, 05/07/1979 (retall de diari).
   · Entrevista a la revista La Fullaraca, 05/1980 (revista).
   · Entrevista al diari Punt Diari, 21/06/1981 (retall de diari).
   · Entrevista al diari Punt Diari, 23/01/1983 (retall de diari).
   · Entrevista al diari Punt Diari, 05/03/1983 (revista).
   · Entrevista a la revista El Batall, 07/1984-08/1984 (revista).
   · Entrevista a la revista Cultura, Economia, Societat. Publicació de notícies, 30/06/1986
(revista).
   · Entrevista al Diari de Girona, 24/10/1987 (retall de diari).
   · Entrevista a la revista Pels pèls, 06/1988 (revista).
   · Entrevista a la revista El magazine de Joyas y Joyeros, 10/1987 (revista).
   · Entrevista a la revista Claxon, 26/09/1988-02/10/1988 (revista).
   · Entrevista a la revista Misión, 18/03/1989 (revista).
   · Entrevista al Diari de Girona, 03/12/1989 (retall de diari).
   · Entrevista al diari El Punt, 10/12/1993 (retall de diari).
   · Entrevista al diari La Vanguardia, 22/01/1995 (retall de diari).
   · Entrevista a la revista Barcelona. Metròpolis mediterrània, 01/1998-02/1998 (revista).
   · Entrevista a la revista Traca. La Revista de l'IES Llagostera, 03/1999 (revista).
   · Entrevista al diari El Punt, 23/02/2001 (retall de diari).
   · Entrevista al diari El Punt, 24/02/2002 (retall de diari).
   · Entrevista a la revista virtual de la UdG Engega, 07/2007 (pàgines impreses).
   · Entrevista al diari La Vanguardia, 24/10/2008 (retall de diari).
   · Entrevista al Diari de Girona. Dominical, 08/03/2009 (retall de diari).
   · Entrevista a la revista El senyal. Revista de la Diòcesi de Girona, 02/2010 (revista).
   · Entrevista a la Capçalera. Revista del Col·legi de Periodistes de Catalunya, 10/2011 (retall
de la revista).
   · Entrevista al Diari de Girona, 22/04/2012 (retall de diari).
   · Entrevista a la revista Tot Girona, 09/2012 (retall de la revista).
    · Entrevista per a Narcís Selles Rigat per a El Punt, 14/11/1995 (mecanoscrit amb notes).
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   · Entrevista per a Joel Medir, [2009] (mecanoscrit).

UI 16081
Articles o referències.
- Camisa: Amics del MD'A.
- Camisa: Ajuntament.
- Camisa: Cambra de Comerç.
- Camisa: Comissió Jurídica.
- Camisa: Cinema.
- Camisa: Conferències.
- Camisa: Cursos.
- Camisa: Discursos.
- Camisa: Exposicions.
- Camisa: Jurats i premis.
- Camisa: Nit de poetes.

UI 16082
Articles o referències.
- Camisa: Periodisme.
- Camisa: Ponències.
- Camisa: Pregons.
- Camisa: Presència.
- Camisa: Presentacions.
- Camisa: Narcís-Jordi Aragó 1.
- Camisa: Narcís-Jordi Aragó 2.

UI 16083
Articles o referències
- Camisa: Premis.
- Camisa: Taules Rodones.
- Camisa: Ràdio.
- Camisa: Revista de Girona.
- Camisa: Teatre.

UI 16084
Referències de publicacions de Narcís-Jordi Aragó (ressenyes):
- Camisa: Periodisme sota sospita.
- Camisa: Girona ara i sempre.
- Camisa: Passejant la mirada.
- Camisa: Arrels empresarials.
- Camisa: 24 obres clau.
- Camisa: Atles literari.
- Camisa: La Girona dels poetes.
- Camisa: La Girona dels poetes 2.
- Camisa: L'art, la ciutat i el món.
- Camisa: Literatura i territori.
- Camisa: Guia 1.
- Camisa: Guia 2.
- Camisa: La llum de la veritat.
- Camisa: La Devesa.
- Camisa: Guia literària.
- Camisa: Xilografies literàries.
- Camisa: La casa de la memòria.
- Camisa: Els jueus.
- Camisa: Pedra sobre pedra.
- Camisa: Papers de butxaca.
- Camisa: L'Empordà.
- Camisa: Un museu a contrallum.
- Camisa: En defensa de la lletra.
- Camisa: Quan la pedra madura.
- Camisa: Protagonistes.
- Camisa: Soldats de la vida.
- Camisa: Guia del visitant.
- Camisa: Girona... després de 27 anys.
- Camisa: Epistolaris de Rahola.
- Camisa: 75 anys de Girona.
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- Camisa: Teoria i P. de Girona.
- Camisa: Retrats a mitja tinta.
- Camisa: Girona grisa i negra.

170 Recordatoris de necrològiques

1908 2014

Recordatoris principalment de defuncions de diverses persones.
Textos impressos en català i, puntualment, en castellà.
Targetes i díptics de diversos formats.

La documentació s'ha extret de les sèries de Correspondència.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

180 Documentació administrativa

1943 2016

Documentació administrativa i econòmica relacionada amb l'activitat de Narcís-Jordi Aragó
com a periodista, comissari d'exposicions, conferenciant i escriptor. Es tracta de minutes o
factures, comunicacions de transferències monetàries i contractes per la realització d'articles,
textos per a exposicions i guies, conferències o cursos. Relacionat amb la Societat General
d'Autors d'Espanya, hi ha la inscripció de l'obra La llum de la veritat al Registre General de la
Propietat Intel·lectual, l'ingrés com a soci administrat de l'SGAE i documentació relativa als
drets de L'última nit. Igualment hi ha contractes, convenis i assegurances per la cessió de
peces de la família Masó per a exposicions a museus i altres entitats. També hi trobem el
conveni amb l'Ajuntament de Girona per a la donació i cessió del Fons Presència. Finalment,
hi ha la modificació d'un contracte de lloguer entre Carles de Bolós i Santiago Masó.
Textos mecanoscrits i manuscrits en català i castellà.
Fulls solts o grapats de formats diversos.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

- Carpeta 1: Minutes d'honoraris, 1975-2016.
- Carpeta 2: Societat General d'Autors, 1957-1989.
- Carpeta 3: Cessions de peces a exposicions, 1996-2011.
- Carpeta 4: Cessió Fons Presència, 2008 i 2009.
- Carpeta 5: Modificació contracte de lloguer, 1943.
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190 Premis i reconeixements honorífics

1979 2009

Documentació relativa als homenatges rebuts per Narcís-Jordi Aragó en reconeixement a la
seva trajectòria professional i de premis aconseguits com a periodista. Es tracta dels títols,
textos signats per companys de feina, díptics dels actes, llistes d'assistents, manuscrits de
parlaments, invitacions, correspondència i retalls de premsa.
Textos mecanoscrits, impresos i manuscrits en català.
Fulls solts o grapats, fullets i bifolis de formats diversos.

La correspondència inclosa a les carpetes s'ha classificat i catalogat a les sèries de
Correspondència professional. El discurs de la Distinció Ciutadana del 2002 també està a la
carpeta Rahola de la sèrie Obra literària.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

- Homenatge comiat de Presència, 1979.
- Premi Serra i Moret, 1991.
- Premi Skal d'Or, 1995.
- Premi d'Honor de la Comunicació [Local de la Diputació de Barcelona], 2001.
- Distinció Ciutadania, 2002.
- Creu de Sant Jordi, 2002.
- Distinció al Mèrit Cultural [de la Facultat de Lletres], 2007.
- Ofici de periodista, 2009.
- Ploma d'Or, 2009.

210 Correspondència rebuda

1952 2016

Correspondència rebuda per Narcís-Jordi Aragó en relació a la seva activitat professional com
a periodista, escriptor, advocat, comissari d'exposicions i conferenciant.
Textos manuscrits, mecanoscrits i, en menor mesura, impresos en català i castellà i,
puntualment, en altres idiomes.
Postals, fulls solts, bifolis i targetes de formats diversos.

La correspondència està organitzada per corresponsals, tal com s'organitzà abans d'ingressar
a l'AMGi. Per aquest motiu no s'indica el total d'unitats d'instal·lació per sèrie, només el total
d'unitats documentals (cartes).
Rep cartes com a director de la Revista de Girona, la Revista Catòlica i Presència. També com
a president de l'Associació de Premsa de Girona i com a advocat.

Textual

Classe de document:

2362

Unitats:

-
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220 Correspondència emesa

1953 2016

Correspondència emesa per Narcís-Jordi Aragó en relació a la seva activitat professional com
a periodista, escriptor, advocat, comissari d'exposicions i conferenciant. Es tracta,
principalment, d'esborranys i còpies de cartes. En algunes ocasions estan escrites al revers de
cartes rebudes, normalment convocatòries o de tramesa.
Textos manuscrits, mecanoscrits i, en menor mesura, impresos en català i castellà i,
puntualment, en altres idiomes.
Fulls solts de formats diversos.

La correspondència està organitzada per corresponsals, tal com s'organitzà abans d'ingressar
a l'AMGi. Per aquest motiu no s'indica el total d'unitats d'instal·lació per sèrie, només el total
d'unitats documentals (cartes).

Textual

Classe de document:

536

Unitats:

-

230 Correspondència entre tercers

1916 2012

Correspondència entre tercers de caràcter professional aplegada per Narcís-Jordi Aragó en
l'exercici de la seva activitat professional com a periodista, escriptor, advocat, comissari
d'exposcions i conferenciant. També hi ha correspondència professional de familiars.
Textos manuscrits, mecanoscrits i, en menor mesura, impresos en català i castellà i,
puntualment, en altres idiomes.
Fulls solts i targetes de formats diversos.

La correspondència està organitzada per corresponsals, tal com s'organitzà abans d'ingressar
a l'AMGi. Per aquest motiu no s'indica el total d'unitats d'instal·lació per sèrie, només el total
d'unitats documentals (cartes).

Textual

Classe de document:

147

Unitats:

-
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240 Obra literària

1949 2016

Documentació generada i aplegada per Narcís-Jordi Aragó per redactar monografies, articles,
pròlegs, presentacions diverses, conferències, ponències, guions radiofònics i audiovisuals,
col·laboracions i intervencions puntuals a diferents mitjans de comunicació i propostes de
publicacions, entre altres. Es tracta d'esborranys manuscrits i mecanoscrits, documentació
auxiliar, programes, invitacions, separates i algun cartell. En algunes obres es pot resseguir tot
el procés creatiu, des de l'encàrrec o proposta del text fins a la seva publicació. La sèrie inclou
els guions radiofònics i audiovisuals i programes d'actes relacionats amb l'activitat literària de
Narcís-Jordi Aragó.
Textos mecanoscrits, manuscrits i impresos en català, predominantment, castellà i,
puntualment, en alemany, francès i anglès.
Quaderns i fulls solts de formats diversos.

La documentació està organitzada per carpetes segons la tipologia documental o la temàtica
del text, respectant l'organització del productor, excepte algunes propostes de publicacions
que s'han adjuntat amb la documentació de l'obra proposada i les monografies.
La sèrie ha estat catalogada; el camp referència de unitats documentals indica la carpeta on
es localitza.
També podem trobar documentació vinculada a la redacció dels textos a la sèrie Dossiers
d'informació i treball (Documents de treball). La sèrie Dossiers d'informació i treball inclou en la
col·laboració amb l'Associació de Veïns i Comerciants de Sant Fèlix una historieta il·lustrada,
intitul·lada La barca i els ponts del Portal de la Barca, amb text de Narcís-Jordi Aragó.
S'han extret de la sèrie algunes lliçons per classificar-les a Docència: en concret les carpetes
Comunicació/cursos, Periodisme/cursos i altres dossiers.
Els exemplars publicats dels treballs de Narcís-Jordi Aragó s'han transferit a la Biblioteca de

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 16107
- Carpeta 1: Monografies. Girona grisa i negra, 1972.
- Carpeta 2: Monografies. La Devesa, paradís perdut, 1979-1980.
- Carpeta 3: Monografies. Guia de la Girona monumental, 1988.
- Carpeta 4: Monografies. La Girona dels poetes, 1988.
- Carpeta 5: Monografies. L'Empordà d'anar i tornar, 1992.

UI 16108
- Carpetes 6 i 7: Monografies. Un museu a contrallum, 1993.

UI 16109
- Carpeta 8: Monografies. Literatura al Museu d'Art, 1994.
- Carpeta 9: Monografies. 75 anys de compromís gironí, 1985-1995.
- Carpeta 10: Monografies. Guia literària de Girona, 1995.
- Carpeta 11: Monografies. Girona. Guia del visitant, 2000.
- Carpeta 12: Monografies. L'expressió literària sota el primer franquisme, 2000.

UI 16110
- Carpetes 13 i 14: Monografies. Atles literari de les terres de Girona. El Gironès: Girona, 2003.

UI 16111
- Carpeta 15: Monografies. La Girona dels poetes. Antologia, 2004-2005.
- Carpeta 16: Monografies. Retrats a mitja tinta, 2010-2011.
- Carpeta 17: Monografies. Periodisme sota sospita, 2013 (error en la datació de la carpeta).

UI 16112
- Carpetes 18, 19 i 20: Monografies. Periodisme sota sospita, 2013.

UI OB 1
- Carpeta 21: Indústria i comerç.
- Carpeta 22: Religió.

8



Arxiu Municipal de Girona
Fons Narcís-Jordi Aragó Masó

Inventari

UI OB 2
- Carpetes 23 i 24: Religió I i II.

UI OB 3
- Carpeta 25: Presentacions.
- Carpeta 26: Encàrrecs.
- Carpeta 27: Propostes.
- Carpeta 28: Pregons.
- Carpeta 29: Pròlegs.
- Carpeta 30: Comunicació.
- Carpeta 31: Col·legi de Periodistes.

UI OB 4
- Carpeta 32: Pel·lícules americanes.
- Carpeta 33: Pel·lícules italianes.
- Carpeta 34: Pel·lícules espanyoles.
- Carpeta 35: Pel·lícules europees.
- Carpeta 36: Cinema.

UI OB 5
- Carpeta 37: Teatre.
- Carpeta 38: Premis literaris.

UI OB 6
- Carpetes 39 i 40: Establiments antics I i II.

UI OB 7
- Carpetes 41 i 42: Museu I i II.
- Carpeta 43: Turisme.

UI OB 8
- Carpeta 44: Costa Brava.
- Carpeta 45: Costa Brava / articles.

UI OB 9
- Carpeta 46: Ràdio.
- Carpeta 47: Periodisme I.

UI OB 10
- Carpeta 48: Periodisme II.
- Carpeta 49: Premsa.

UI OB 11
- Carpeta 50: Jueus.
- Carpeta 51: Artistes.

UI OB 12
- Carpeta 52: Gironins.
- Carpeta 53: Comarques.

UI OB 13
- Carpeta 54: L'Empordà.
- Carpeta 55: Cartes.
- Carpeta 56: Girona Vella.

UI OB 14
- Carpeta 57: Girona Nova.
- Carpeta 58: Carrers de Girona.
- Carpeta 59: Sant Daniel.
- Carpeta 60: Devesa.
- Carpeta 61: Pla.

UI OB 15
- Carpeta 62: Fages de Climent.
- Carpeta 63: Albert.
- Carpeta 64: Gaziel.
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- Carpeta 65: Carner.
- Carpeta 66: Joan Badia.
- Carpeta 67: Fita.
- Carpeta 68: Aragó, Ricard, Masó, Santiago Masó, Joan.
- Carpeta 69: Tharrats.

UI OB 16
- Carpeta 70: Ruyra.
- Carpeta 71: Bertrana.
- Carpeta 72: Marquès.
- Carpeta 73: Rusiñol.
- Carpeta 74: Rahola.

UI OB 17
- Carpeta 75: Palol.
- Carpeta 76: Bolòs.
- Carpeta 77: Roig i Llop.
- Carpeta 78: Noucentisme.
- Carpeta 79: Narradors.

UI OB 18
- Carpeta 80: Llibres.
- Carpeta 81: Poetes/conferències/guions/discursos/pròlegs.

UI OB 19
- Carpeta 82: Poetes/presentacions/articles.
- Carpeta 83: Lletres.

UI OB 20
- Carpeta 84: Necrològiques.
- Carpeta 85: Visions de Girona.

UI OB 21
- Carpeta 86: Política.
- Carpeta 87: Literatura de Girona I.

UI OB 22
- Carpeta 88: Literatura de Girona II.
- Carpeta 89: Història de Girona I.

UI OB 23
- Carpetes 90 i 91: Història de Girona II i III.

UI OB 24
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250 Activitat periodística

1962 2010

Documentació generada per l'activitat periodística de Narcís-Jordi Aragó. Es tracta de
documents relatius a la seva etapa com a locutor de Ràdio Girona; com a corresponsal de
Tele/eXpress, La Gaceta del Norte, La Hoja del Lunes i Los Sitios; periodista de Vida Catòlica;
director de Presència i Revista de Girona; responsable del gabinet de premsa i del Centre
d'Informació i Documentació de la Cambra de Comerç i Indústria de Girona; i com a
cofundador i president de l'Associació de la Premsa de Girona i del Col·legi de Periodistes de
Catalunya Demarcació Girona. També hi ha reculls d'articles periodístics i d'opinió publicats
regularment a diversos mitjans de comunicació. En alguns casos els articles estan firmats pels
pseudònims Ramon Berenguer (Los Sitios) o Jordi Ballester (Tele/eXpress; Gaceta del Norte;
Haja del Lunes).
Predomina la documentació dels anys compresos entre 1974 i 1993.
Textos manuscrits, mecanoscrits i impresos en català i castellà.
Plecs i documents solts predominantment de formats diversos.

S'ha respectat l'organització de la documentació, feta pel productor, per capçaleres de
publicació dels articles.
Atès que els retalls de premsa són susceptibles de ser eliminats, s'ha fet un inventari, en
format Excel, de tots els retalls de premsa del fons; els fulls corresponents a aquesta sèrie
porten per títol el nom de la capçalera on es van publicar. Les revistes amb articles de NJA
s'haurien de transferir a la biblioteca o eliminar-les.
Segons les nòmines, NJA va ser director del Centre d'Informació i Documentació i el Gabinet
de Premsa de la Cambra de Comerç i Indústria de Girona entre 1985 i 1995, aproximadament,
tot i que hi ha alguna col·laboració en el Butlletí de la Cambra anterior a aquesta data.
NJA va ser cofundador del Col·legi de Periodistes de Catalunya el 1985. Segons la
documentació, va presidir la demarcació de Girona del Col·legi de 1986 a 1993,
aproximadament.

Textual
Bibliogràfic-hemerogràfic

Classe de document: Unitats:

-

UI 16140:
- Carpeta 1: Ràdio Girona, 1962-1966.
Guions d'Audifilm editats en format tríptic (en els tres darrers s'esmenta l'autoria del guió de
N.J. Aragó), un catàleg de guions Propaganda Popular Catòlica i unes proves per a una plaça
de locutor, d'entre els anys 1962 i 1966.
- Carpeta 2: Vida Catòlica, 1967 i 1973.
Notes manuscrites i mecanoscrites de 1967, 1973 i sense data.
- Carpeta 3: Tele/exprés i La Gaceta del Norte [Cròniques d'estiu], 1967-1975, 1990.
Retalls de premsa, llistes de cròniques i notícies, documentació econòmica, díptics, programes
dels actes a cobrir, un carnet de corresponsal i un esborrany de la comunicació del
nomenament de director de Presència.
- Carpeta 4: Tele/exprés, 1970-1974.
Llistes de notícies i cròniques, així com esborranys.
- Carpeta 5: Cambra de Comerç i Indústria de Girona, 1975-2010.
Documentació del Gabinet de Premsa i el Centre d'Informació i Documentació de la Cambra
de Comerç i Indústria de Girona: inclou documentació laboral, de funcionament i estructura
d'aquests dos òrgans, i proves de maquetació del Butlletí, entre altres documents.
- Carpeta 6: Revista de Girona, 1982-2000.
Documentació relativa a la direcció de Revista de Girona: intervencions d'actes, documents
organitzatius, programes d'actes organitzats per la revista, una recopilació de textos clau de la
Revista, una proposta de renovació de la Revista de 1999 i documents relatius al núm. 200.
- Carpeta 7: Associació de la Premsa de Girona, 1972-1981.
Documentació de la 30a Asamblea Nacional de Asociaciones de la Prensa de España de
1972, certificat com a vocal nacional de l'Agrupació Nacional de Premsa No Diària de 1975 i
una convocatòria de la Junta General Extraordinària de 1981.
- Carpeta 8: Col·legi de Periodistes de Catalunya. Demarcació de Girona, 1978-1993.
Documentació del Col·legi (esborranys de correspondència, notes sobre nomenaments, fulls
informatius i circulars); de l'exposició Josep Pla, escriptor i periodista (1991), en la qual hi
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col·laborà el Col·legi, integrada per circulars, notes informatives, materials didàctics i reculls de
premsa; un afer entre la Revista de Girona i la Diputació de Girona, en què es troba implicat el
Col·legi, a causa de l'acomiadament de part del Consell de Redacció de la revista;
documentació del Premi Mosques de la informació, i altres documents impresos (un codi
deontològic de 1992, i les ponències i comunicacions del 2n Congrés de Periodistes Catalans
de 1992).

UI 2.6.1:
- Revistes amb articles de NJA. Revistes de A-D.

UI 2.6.2:
- Revistes amb articles de NJA. Revistes de E-O.

UI 2.6.3:
- Revistes amb articles de NJA. Revistes de P-V.

UI 2.7.1:
- Revista Top Girona amb articles de NJA.

UI 2.7.2:
- Revista Top Girona amb articles de NJA.

UI 2.8:
- Articles a diaris. Organitzats, majoritàriament, per diaris: Diversos (sense identificar); Cartes
al Director; Amb anotacions; El Punt; Regió 7; El Periódico; La VAnguardia; El País; Los Sitios
/ Diari de Girona

UI 2.9:
- Articles a Tele/eXpress i Gaceta del Norte, escrits amb el pseudònim Jordi Ballester.

UI 2.10:
- Articles a Los Sitios, escrits amb el pseudònim Ramon Berenguer.

UI 2.11.1:
- Articles a Tele/eXpress i Hoja del lunes, escrits amb el pseudònim Jordi Ballester.
Organitzats per temes: A-P.

UI 2.11.2:
- Articles a Tele/eXpress i Hoja del lunes amb el pseudònim Jordi Ballester. Organitzats per
temes: R-X.

UI 2.12:
- Cròniques de Girona al diari El Punt, 1993, 1998-2001.

UI 2.13.1:
- Columnes a El Punt. Camises 1993-1998.

UI 2.13.2:
- Columnes a El Punt. Camises 1999-2005.

UI 2.13.3:
- Columnes a El Punt. Camises 2006-2014.

UI 2.14:
- Papers de butxaca i Caixa Baixa a Presència i El Punt, 1982-1984 i 1990-1991.
- Galeries a El Punt, 1987 i 1988.
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260 Docència

1956 2013

Documentació relacionada amb cursos de literatura, comunicació, premsa i, en menor mesura
d'advocacia i religiosos, impartits per Narcís-Jordi Aragó. Es tracta d'apunts, programes i
documents de treball i informació.
Textos manuscrits i mecanoscrtis en català i castellà, i puntualment en anglès.
Plecs i carpetes de format A4, predominantment.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

UI 16085
- Carpeta 1: Curs de pràctiques administratives empresarials, 1979-1984.
- Carpeta 2: Imatge i comunicació de l'empresa, 1990.
- Carpeta 3: Curs d'expressió oral, s/d.
- Carpeta 4: Curs d'iniciació al periodisme, 1974-1975.

UI 16086
- Carpeta 5: [Cursos de periodisme], 1983-1991.
- Carpeta 6: Els mitjans de comunicació escrits. Curs de relacions públiques, 1983-1989.
- Carpeta 7: [Cinema], 1967-1973.
- Carpeta 8: Mañana será usted abogado, [1960-1969].
- Carpeta 9: [Programes de cursos], 1956-1991.
- Carpeta 10: Els quaranta. Revisió artística d'una dècada (1940-1950). Expressió literària,
1998-1999.

UI 16087
- Carpeta 11: Paisatges literaris gironins, 1997-1999.
   · Paisatges literaris gironins.
   · El Gironès.
   · El Pla de l'Estany.
   · La Cerdanya.
   · L'Alt Empordà.
- Carpeta 12: Paisatges literaris gironins, 1997-1999.
   · El Baix Empordà.
   · La Selva.
   · La Garrotxa.
   · El Ripollès.
   · Les 4 estacions.
   · Els camins.
   · Els rius.

UI 16088
- Carpeta 13: Les Girones literàries, 1997-1998.
- Carpeta 14: Narcís-Jordi Aragó a les lliçons de la Càtedra, 2013.
- Carpeta 15: [Escola de la Policia Municipal], 1980-1981.
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270 Advocacia i càrrecs públics

1940 1998

Documentació relacionada amb l'activitat desenvolupada com a advocat o assessor jurídic per
Narcís-Jordi Aragó. Es tracta d'expedients sancionadors de premsa de les revistes Canigó,
Recull, Oriflama, Ressò i Olot-Misión, així com de l'exemplar del Dictamen emès per la
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya sobre el projecte d'Estatut
d'autonomia de 1979. També hi trobem còpies d'informes, sumaris i altres documents del
judici per la mort de Francesc Masó Bru. Igualment hi ha documents sobre les eleccions al
Col·legi d'Advocats i factures per la llicència fiscal d'advocat, recursos interposats contra
multes de sancions de trànsit a Mercè Huerta, còpies d'estatuts d'entitats redactats per
Narcís-Jordi, llistes de clients, estadístiques d'activitat, casos d'adopcions de nens, una
delegació de poders al Bisbe de Girona per gestionar una herència de 1940 i la factures per a
la constitució d'un dipòsit a nom de Manuel Bonmatí. Finalment, inclou documents de la seva
activitat com a president del Comitè d'Ètica de la Policia Municipal.
Textos mecanoscrits, manuscrits i impresos en català i castellà.
Fulls solts i grapats de formats diversos.

Les factures estan afectades per fongs.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

- Carpeta 1: 35/70 - Canigó, 1967-1973.
- Carpeta 2: 33/70 - Recull, 1968-1971.
- Carpeta 3: 2/73 - Fabre/Oriflama, 1964-1974.
- Carpeta 4: 15/73 - Ressò, 1968-1975.
- Carpeta 5: 2/71 - Olot-Misión, 1970-1975.
- Carpeta 6: [Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya], 1979.
- Carpeta 7: Cas Francesc Masó Bru, 1957-1959.
- Carpeta 8:
   · Col·legi d'advocats, 1962-1964.
   · Recursos contra sancions de trànsit, 1983-1998.
   · Estatuts redactats, 1973 i s/d.
   · Llistes de clients. 1958-1976.
   · Estadístiques d'activitat. 1958-1976.
   · Adopció nens, 1970-1972.
   · Poder herència, 1940.
   · Factures dipòsit, 1967.
- Carpeta 9: Comitè d'Ètica de la Policia Municipal, 1983-1987.
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280 Dossiers d'informació i obra aliena

1946 2006

Dossiers d'informació i obra aliena aplegada per Narcís-Jordi Aragó sobre Maria Castanyer,
poesia, poetes de Girona, Enric Marquès, Carles Rahola i guions de ràdio de Josep M.
Verdura. També inclou un dossier de col·laboració amb l'Associació de Veïns i Comerciants de
Sant Fèlix de Girona, el treball de recerca sobre la revista Presència de Laia Vilanova i
Matosas i també documentació extreta de les sèries de correspondència relacionada amb els
corresponsals. Entre les diferents tipologies que conté, destaquen els guions de ràdio,
esborranys de textos, apunts o treballs de recerca. La sèrie també inclou una col·lecció de
retalls de premsa organitzats temàticament que Narcís-Jordi Aragó recopilava i tulitzava com a
documents de treball en funció dels seus interessos.
Textos manuscrits, mecanoscrits i impresos, amb anotacions manuscrites, en català i castellà.
Documents solts en carpetes de diferents formats. Predomina la mida A4.

De Maria Castanyer (1913-2003), poetessa nascuda a Girona, Narcís-Jordi Aragó en publicà
una antologia i diferents articles sobre la seva figura; a més, segons es desprè de la
documentació, entre ells hi havia una relació personal d'amistat.
Probablement el dossier sobre poesia de Girona va ser utilitzat per elaborar l'obra de
Narcís-Jordi Aragó La Girona dels poetes (1a edició 1988 - 2a edició 2005), segons la
coincidència entre els títols de les carpetes temàtiques i els títols dels capítols del llibre.
Per al treball La Barca i els ponts del Portal de la Barca, el dibuixant, Josep Lluís Rodríguez
Mariu (JEP RO.MA), havia demanat col·laboració a Mercè Huerta per elaborar els textos de la
historieta, finalment anaren a càrrec de Narcís-Jordi Aragó.
La correspondència original d'Enric Marquès podria estar al Fons Presència, se n'han
comprovat algunes.
La documentació referida a Carles Rahola consta, majoritàriament de fotocòpies.

Textual
Bibliogràfic-hemerogràfic

Classe de document: Unitats:

-

UI 16141
- Carpeta 1: Josep M. Verdura, 1951-1952.
Guions de ràdio de Josep M. Verdura per al programa Mariver de Ràdio Girona (datació
aproximada).
- Carpeta 2: Enric Marquès, 1970-1999.
Dossier sobre Enric Marquès que inclou fotografies, un índex manuscrit de correspondència,
fotocòpies de 52 cartes de Joan Marquès, Narcís-Jordi Aragó i Joan Ribas, fotocòpies de
documents sobre Enric Marquès, com salconduits o díptics relacionats amb ell, fotocòpies de
textos i un document inèdit de Marquès intitulat La vida artística a Girona de la guerra ençà
(apunts).
- Carpeta 3: Dossier sobre Maria Castanyer, 1957-2004.
Inclou documents fruït de la relació personal amb Narcís-Jordi Aragó, com Nadales dedicades,
a més d'algun text publicat i inèdit de Maria Castanyer. També conté estudis i recull de premsa
sobre la seva figura (datació aproximada). Contingut:
   · Nadales. Algunes inclouen dedicatòria manuscrita de Maria Castanyer.
   · Relats, assaigs.
   · Poemes solts.
   · Poemaris.
   · Poesia, manuscrits.
   · Textos sobre M.C.
   · Maria Castanyer.

UI 16142
- Carpeta 4: Dossier sobre poesia de Girona, 1988-2005.
Carpetes temàtiques de poemes sobre Girona; contenen apunts de Narcís-Jordi Aragó i
còpies de textos de diferents autors, que poden incloure anotacions manuscrites del productor
(datació aproximada). Contingut
   · Girona notes.
   · Odes Girona.
   · Poemes fires.
   · Girona rius.
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   · Poemes sobre la Catedral.
   · Poemes bisbes.
   · Girona llegendes.
   · Girona temples.
   · Poemes sobre Girona en castellà.
- Carpeta 5: Dossier sobre poesia de Girona, 1988-2005.
   · Poemes Sant Daniel.
   · Poemes Girona religiosos.
   · Sant Narcís.
   · Girona persones.
   · Poemes sobre climes i estacions de l'any.
   · Humorístiques Girona.
   · Poema Santa Afra, Els Àngels i Santuaris (santuaris).
   · Poemes carrers i places.
   · Girona indrets.
   · Poemes La Devesa.
   · Jocs Florals escolars.
   · Girona.

UI 16143
- Carpeta 6: Col·laboració amb l'Associació de Veïns i Comerciants de Sant Fèlix, 1994.
Historieta dibuixada sobre el barri de Sant Feliu, amb la col·laboració de NJA en el número 2,
La Barca i els ponts del Portal de la Barca, dibuixant Josep Lluís Rodríguez Mariu (JEP
RO.MA).
- Carpeta 7: Presència (1965-1975). Resistència i combat, 2006 (Treball de recerca de 2b de
Batxillerat de Laia Vilanova i Matosas, 4 dossiers).
- Carpeta 8: Carles Rahola-1. Fotocòpies de cartes rebudes i escrits Carles Rahola, aplegades
i utilitzades per NJA en els seus treballs sobre l'escriptor. Agrupades per: Banys àrabs; Dia del
llibre; Els emigrats; Girona; Artistes; Remitents diversos; Papers de Guerra; Els jueus; Llorenç
Pagans; i Ressenyes i crítiques a obres de Rahola.
- Carpeta 9: Carles Rahola-2. Estudis sobre Carles Rahola (fotocòpies): Ignasi Pèlach,
Episolari amb Carles Rahola, una introducció biogràfica (Girona, 1993); Ramon Llorens, L'obra
de CArles Rahola entre el 1900 i el 1911 (UAB, 1992, fragment); i Girona de la mà de Carles
Rahola (recurs pedagògic del Centre de Recursos La Caseta, Ajuntament de Girona).

UI 16144:
- Carpeta 10: Corresponsals A - B, 1954-2010 i s/d.
- Carpeta 11: Corresponsals C - J, 1953-2008 i s/d.
- Carpeta 12: Corresponsals L - ME, 1969-2007 i s/d.
- Carpeta 13: Corresponsals MI - PAL, 1984-1997 i s/d.
- Carpeta 14: Corresponsals PAN - V, 1946-2007 i s/d.

RETALLS DE PREMSA (Documents de treball):
5.0. Arxiu d'imatges [calaix 1]:
Retalls de les fotografies de diaris i revistes en carpetes temàtiques. Tanmateix, també hi ha
fotografies en pràcticament totes les carpetes, a més d'impresos (algun dedicat), fullets i altra
documentació. Igualment hi trobem postals, algunes enviades entre tercers, així com
invitacions i felicitacions que potser s'haurien de classificar a correspondència. Finalment hi ha
una necrològica i algun cartell que es pot integrar a la col·lecció de l'AMGI.

5.1. Retalls de premsa amb informació sobre temes gironins [calaix 2] (53 carpetes
temàtiques):
Retalls de premsa, fotocòpies d'articles de premsa o de publicacions especialitzades
(monografies, estudis, conferències, etc.). En menor mesura hi ha còpies manuscrites o
mecanoscrites de textos d'altres autors. Així mateix, hi trobem articles impresos d'Internet i
còpies o fotocòpies d'actes i informes de la Cambra de Comerç de Girona. Finalment, hi ha
una nota d'abonament per fer una conferència, alguna fotografia, notes manuscrites, la
fotocòpia d'una carta emesa per NJA, algun article original per publicar, el núm. 1 del butlletí El
vaixell de Santa Eugènia de Ter (no consta a l'hemeroteca de l'AMGI) i discursos de
personalitats.

5.2. Retalls de premsa sobre personatges gironins [calaix 3] (16 carpetes per professions):
Retalls de premsa, fotocòpies d'articles de premsa o de publicacions especialitzades
(monografies, estudis, conferències, etc.). En menor mesura hi ha còpies manuscrites o
mecanoscrites de textos d'altres autors. Així mateix, articles impresos d'Internet. Finalment
també hi ha fotografies impreses, alguna necrològica, un CD amb fotografies de Josep Ensesa
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Gubert, fotografies, alguns cartells que es poden integrar a la col·lecció de l'AMGI,
mecanoscrits originals de NJA, propaganda electoral dels anys 70, alguna carta entre tercers i
un comunicat de l'Ajuntament a NJA indicant-li el col·legi electoral que li correspon.

5.3. Retalls de premsa sobre pobles i comarques gironines (17 carpetes en 3 arxivadors):
Retalls de premsa, fotocòpies d'articles de premsa i alguna fotocòpia d'informe. Igualment hi
ha algunes notes manuscrites i algun article mecanoscrit. També hi trobem el Dossier de la 2a
Trobada de la família del Far, que conté fotografies; còpies mecanoscrites de textos de
l'Assemblea de Catalunya a Palamós; un goig de nostra senyora de Bell-lloc; un fullet sobre la
recuperació de la independència de Salt amb un article de NJA. Finalment, hi ha un manuscrit i
un correu electrònic sobre el projecte la Casa de la Paraula, un mecanoscrit (¿còpia?) d'una
ressenya sobre el llibre Guia de Santa Coloma de Farners, de Josep Maria Mas i Solench i el
retall d'un article seu a Presència del 21/05/1977.

5.4. Retalls de premsa sobre temes d'informació general (32 carpetes en 11 arxivadors):
Retalls de premsa, fotocòpies d'articles de premsa i especialitzats. També hi ha notes
manuscrites i mecanoscrites, fotocòpies d'articles de NJA, un article mecanoscrit sobre el
programa Resurrexit. Finalment, una carta mecanoscrita del Ministeri d'Informació i Turisme al
Sindicat Provincial de l'Espectacle a Girona (sense signatura).

5.5. La Catedral de Girona vista pels viatgers: documentació (1 arxivador):
Fotocòpies i retalls de premsa, notes manuscrites i, possiblement, un esborrany. En principi,
és documentació de treball per a la conferència Viatgers i literats entorn de la Catedral. Inclou
una separata de l'article Les notícies de la Revista, crònica d'una època, de 1976 de NJA.

5.6. Història de Girona. Els setges de 1808-1809 (1 arxivador):
Fotocòpies i retalls de diaris i revistes, fullets i informes o estudis i altres materials. Hi ha
documentació que s'hauria d'integrar a la biblioteca.

5.7. La Devesa, el Ter, la variant de Sant Daniel (1 arxivador):
Retalls de diaris, fullets, notes manuscrites, ban, cartells, diversos dossiers i estudis,
fotocòpies d'articles, fotocòpies de correspondència d'autoritats, d'actes del ple, etc. sobre la
Devesa i la Vall de Sant Daniel. Hi ha documentació que s'hauria d'integrar a la biblioteca.

5.8. Ciutat, Urbanisme, Transport, Ecologia (1 arxivador):
Fullets, monografies, fulletons, còpies d'informes i estudis. Hi ha documentació que s'hauria
d'integrar a la biblioteca.
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310 Amics del Museu d'Art de Girona

1989 2002

Documentació rebuda i aplegada per Narcís-Jordi Aragó com a soci i president de l'associació
Amics del Museu d'Art de Girona (MD'A). De la presidència hi ha documentació de les
assemblees, ordres del dia de la Junta Directiva, una relació de socis, correspondència als
socis, programes d'activitats i fullets dels anys 1996 a 2000. Entre la documentació rebuda
com a soci hi ha informació sobre l'assemblea, calendaris d'activitats, materials pedagògics,
memòria d'activitats, projectes quinquennals i plans estratègics de l'associació.
Documentació mecanoscrita i impresa en català.
Carpetes i plecs que contenen documentació solta de mida A4, predominantment. També
conté volums relligats.

La correspondència s'ha integrat i catalogat a les sèries de Correspondència professional.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

- Assemblees, 1996-2001.
- Amics del Museu i cartes, 1991-1999.
- Calendaris, 1992-1995.
- Odres del dia, 1996-2000.
- Quadern 1992 - 2002 Memòria d'activitats, 2002.
- Projecte. Quinquenni 1991-1995, 1991 (volum relligat).
- Pla Estratègic del MD'A, 2002.
- Programes i fullets, 1989-1999.
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320 Participació en organismes culturals

1963 2010

Documentació relacionada amb la participació de Narcís-Jordi Aragó en organismes culturals:
com a membre de consells editorials, jurats o organitzador d'activitats en entitats com la Reial
Acadèmica Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, la llibreria Les Voltes, la comissió
organitzadora del Debat Costa Brava, els premis Carles Rahola i Manuel Bonmatí, entre altres.
Conté correspondència, invitacions, títols, llistats, estatuts, bases de premis i veredictes de
jurats, entre altres tipologies.
Textos mecanoscrits, manuscrits i impresos en català i castellà.
Fulls solts i grapats de formats diversos.

La documentació relacionada amb el Debat de la Costa Brava potser s'hauria d'integrar al
Fons Presència, atès que va ser promogut per la revista i les adhesions a que es realitzi van
dirigides a Narcís-Jordi com a director. Es tracta del programa, les adhesions al debat
promogut per Presència, correspondència i documents de reunions, temaris, etc.

Textual

Classe de document: Unitats:

-

- Carpeta 1: Llibreria Les Voltes, 1963. Correspondència, llistes de membres de la societat,
factures de lletres, una còpia dels estatuts i de la constitució de la societat limitada.
- Carpeta 2: Premis Carles Rahola d'Assaig, 1980-1992. Fotocòpies de veredictes, bases,
programes i el mecanoscrit d'una carta oberta al diari.
- Carpeta 3: Premi Manuel Bonmatí de Periodisme, 1982-2003. Correspondència, bases i una
invitació.
- Carpeta 4: Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 1987-1999.
Correspondència, invitacions i títols
- Carpeta 5: Altres, 1968-2010. Programes i bases d'altres entitats.
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410 Biblioteca

1910 2013

Llibres, fascicles i volums enciclopèdics, aplegats per Narcís-Jordi Aragó. La sèrie també
inclou la seva bibliografia personal, és a dir les monografies de Narcís-Jordi Aragó i les
publicacions on col·laborà.

La bibliografia personal de Narcís-Jordi Aragó s'ha incorporat a la Biblioteca de l'AMGi:
d'aquesta bibliografia els llibres que van ingressar el 2014 ja consten al catàleg, resta pendent
incorporar-hi els llibres ingressats l'11/01/2017 (4 caixes a la Sala de Treball), dels quals
existeix relació.
La resta de la biblioteca s'ha transferit al servei Biblioteques de Girona (Biblioteca Carles
Rahola) per al seu inventari i, si escau, la seva catalogació. A 07/2017 s'han inventariat de les
caixes 1 a 76 (en resten pendents de 31 caixes, d'un total de 107) que sumen 3.334 volums.
No obstant, de les 107 caixes ja s'han triat, catalogat i localitzat 410 llibres incorporats al
catàleg de la Biblioteca Carles Rahola. Existeix un informe d'aquesta intervenció; en la qual
-cal afegir- també s'han separat els documents textuals localitzats dins dels llibres, que han
estat inventariats i entregats a l'AMGi (UI 16078; resta pendent catalogar-los).

Bibliogràfic-hemerogràfic

Classe de document: Unitats:

-

BIBLIOGRAFIA PERSONAL (Biblioteca AMGi)
- Llibres integrats al catàleg de la Biblioteca
- Llibres pendents d'incorporar al catàleg de la Biblioteca (4 caixes, Sala de Treball)

BIBLIOTECA, 107 caixes (Biblioteca Carles Rahola)
- 104 caixes es van transferir el 25/01/2017 directament de la Casa Masó a la Biblioteca Carles
Rahola; 3 caixes que contenien diverses col·leccions havien ingressat el 2014 a l'AMGi, però
es van reintegrar a la resta de llibres el 11/01/2017)
- La biblioteca estava organitzada temàticament pel productor:
1. Llibres ( xifres aproximades)
1.3. Obres sobre la història i l'actualitat de Girona (400)
1.4. Obres de narrativa entorn de Girona (180)
1.5. Biografies i memòries de gironins (300)
1.6. Obres sobre la Costa Brava (25)
1.7. Monografies sobre poblacions i comarques gironines (200)
1.8. Obres sobre Catalunya i Espanya (100)
1.9. Monografies sobre art i artistes (400)
1.10. Obres de poetes catalans (300)
1.11. Obres de poetes espanyols i estrangers (120)
1.12. Obres de teatre (350)
1.13. Obres de cinema (100)
1.14. Biografies de personatges diversos (200)

2. Col·leccions
2.1. Anuaris i temaris de Difusora Internacional (120 volums)
2.2. Atles i Panorames de Difusora (8 volums)
2.3. Les millors obres de la literatura catalana (100 volums)
2.4. La guerra civil i el franquisme a Catalunya (11 volums)
2.5. Som una nació (4 volums)
2.6. Gran historia de la humanidad (11 volums)
2.7. Protagonistes de la història (5 volums)
2.8. El meu país (4 volums)
2.9. Som i serem (5 volums)
2.10. Mil figuras de la historia (2 volums)
2.11. Mil joyas del arte español  ( 2 volums)
2.12. Mil obras maestras del arte (2 volums)
2.13. La España política del siglo XX (5 volums)
2.14. Historia del teatro contenporáneo  (4 volums)
2.15. Cine, teatro, circo y music-hall (3 volums)
2.16. 100 años de cine (2 volums)
2.17. Anuaris d'El Punt ( 20 volums)
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2.18. Gran Enciclopèdia Catalana (26 volums)
2.19. Temporama i Georama de la història (3 volums)
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420 Hemeroteca

1944 2009

Revistes i números especials de diaris aplegats per Narcís-Jordi Aragó. Aquest material ha
estat organitzat temàticament. Els ítems que podem trobar són els següents: la ciutat de
Girona (destaquen les revistes dels barris de Girona), les Fires i festes de Sant Narcís,
comarques de Girona, la Costa Brava i cinema. També hi ha una col·lecció completa de la
revista Presència de 1965 a 1982.
Datació aproximada.

Resta pendent valorar les revistes que es poden transferir i integrar al catàleg de l'Hemeroteca
de l'AMGi.

Bibliogràfic-hemerogràfic

Classe de document: Unitats:

-

UI 1
Revistes locals i comarcals
- Quadern de l'Escola de la Policia Municipal. Ajuntament de Girona. 28/12/1982.
- El cul de la lleona. Revista del Barri Vell. Edita: Associació de Veïns i Comerciants Barri Sant
Fèlix.  Núm. 1-5. 1992-2001.
- El Pont del Dimoni. Revista de Santa Eugènia de Ter. Núm. 2, s/n, 9, 10,12-14, 17-24.
1991-1998.
- Electroclub. 1977.
- Butlletí de la Diputació de Girona. Núm. 24. 1999.
- Linea. Boletín de la Jefatura Provincial del Movimiento. 1970.
- Forja. Publicació periòdica de l'Arxiu Municipal de Begur. Núm. 1. 2007.
- Fruita del temps. Núm. 2. 1980.
- Empordà. Especial segle XX. 2000.
- Olot Misión. Núm. 1. 1975.
- Vida parroquial. Núm. 1000. 1958.
- Farella. Núm. 5. 1997.
- El Carrilet. Núm. 102. 1998.
- Sant Feliu de Guíxols. Arxiu i Museu d'Història de la Ciutat.  Núm. 6 i 16. 1990 i 1993.
- Revista de Palafrugell.  Núm. 147. 1974.
- Luz y Guía. Núm. 70, 71 i 186. 1950 i 1962.
- Àncora. Núm. 1087-1088, 2500 i 2542. 1947, 1969 i 1996.
- Paraules al vent! Núm. 36 i 46. 1983 i 1985.
- Proa de Palamós. Núm. 111 i 118. 1975 i 1979.
- Tramuntana. Núm. 30 i 39. 1965 i 1966.
- El llop ferotge. Art i poesia. Núm. 10 i altres tres sense numerar. 2008 i 2009.
- Alimara.  Núm. 7, 16, 32 i 39. 1984, 1986, 1990 i 1992.
- Papers empordanesos. Suplement literari i cultural. Núm. 22, 23 i 24. 1985.
- Tor de dret. Revista del Centre Cultural de Tor. Núm. 10. 2004.
- El senyal.  Núm. 0. 1999.
- Vèlit. Revista de tot l'Empordà. Núm. 2. 2005.
- Revista de Garriguella. Núm. 5. 1990.
- Mot d'obra. Núm. 1 i 2. 1991 i 1992.
- Polígono industrial de Celrá. Junta de Compensación.  Polígono Industrial de Celrá. 1958.
- Documents. La Cambra diu no a un hipermercat a Vilablareix. Per què? Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Girona. 1986.

UI 2
Costa Brava. Números especials de diaris i revistes
- Una història de la Costa Brava. 41 fascicles publicats pel Diari de Girona. Sense data.
- Catalunya universal. Capítol 1: La Costa Brava. Sense data.
- ¡España, qué hermosa eres! Gerona.  Núm. 5. 1966.
- Dolça Catalunya. Girona i les seves comarques. Visió aèria. Núm. 22. Sense data.

UI 3
Costa Brava. Números especials de diaris i revistes
- Costa Brava. Boletín informativo del Consorcio y de la Comunidad Turística de la Costa
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Brava. Núm. 1-2, 4-12. 1972 i 1973.
- Costa Brava. Comunidad Turística de la Costa Brava. 1974.
- CAU (Construcción Arquitectura Urbanismo). 03/1970 (bimestral).
- Gerona turística. Fomento del Turismo de Gerona. 1952 i sense data.
- Carrers i places de Catalunya. Sèrie especial d'El Correo Catalán de 35 números, que es
publicava el diumenge.
- El Correo Catalán. 01/08/1965.
- Acción sindicalista. Núm. 119. 1973.
- Blanco y negro. Núm. 2887 i 3202. 1967 i 1973.
- Verano 1971 en el litoral mediterráneo. Núm. 9 i 10.
- Consorci de la Costa Brava. Aigües netes. 1992.
- Ampuriabrava. Marina polideportiva y residencial. 1969.
- Indépendant. Trésors et secrets de la Costa Brava. Sense data.
- Suplement de Los Sitios Costa Brava. 08/1954, 07/1955 i 07/1963.
- La Vanguardia. 18/07/1963 i 31/05/1962.
- Verano 72. Costa Catalana, editat per El Correo Catalan.
- Cap sa Sal. Hotel Costa Brava Epaña. Sense data.
- Maddox.1969.

UI 4
Girona ciutat. Números especials de diaris i revistes
- Diario de Barcelona. Número especial. 16/04/1967 i 29/11/1969.
- Geografía y producciones de la provincia de Gerona. Sense data.
- El Correo Catalán. Suplement. 28/02/1975 i 17/09/1974.
- El Correo Catalán. Núm. 28332. 1968.
- Girona, puerta de Europa. Col·leccionable d'El Correo Catalán. 29/07/1979.
- La Vanguardia. Núm. 32671 i 32675. 1971.
- El Alcázar. 1977.
- Semanario de información, artes y letras. Núm. 29. 1952.
- Guia descobrir Catalunya. Girona llegendària. 10/2001.
- Hogar y moda. 1978.
- El País Semanal. 1991 (Núm. 9), 1997 (núm. 1066) i 25/05/2003.
- Cadenas. Núm. 6. 1989.
- Momento. Núm. 28. 1971.
- Economía mediterránea. Núm. 7. 1973.
- Conocer España. Geografía y guía salvat. Núm. 4. 1984.
- Blanco y negro. Núm. 2920. 1968.
- Què fem? Setmana del 26/10/2001.
- España a vista de helicóptero. Sense data.
- Tosquija. Revista de Vilobí d'Onyar, Salitza i Sant Dalmai. Núm. 21. 1992.
- Monumentos de España. Sense data.
- Set dies. 22/06/1990.
- Blanco y negro. Núm. 2887. 1967.
- Paisajes desde el tren. Núm. 121. 2000.
- Swissair Gazette. Núm. 1. 1983.
- DARD. 06/2001.
- Ciudades de Cataluña. Futuros centros industriales.
- Cataluña. Suplemento de Solidaridad Nacional. 14/12/1957.
- Mundo. Núm. 1627. 1971.
- La Vanguardia. Magazine. 18/04/1993.
- Terres catalanes. Núm. 17. 1999.
- Serra d'Or. Núm. 315. 1985.
- National Geografic. Núm. 7. 2000.
- Made in Catalunya. Núm. 8. 1990.
- Descobrir Catalunya. Núm. 102. 1997.

UI 5
Revistes sobre cinema
- Revista internacional del cine. Núm. 1-7.  1952.
- Llinterna màgica. Weekends 26-29. Programes dels week-ends cinematogràfics que es feien
a Perpinyà entre 1969 i 1970.

UI 6
Revistes de cinema
- Canelobre. Núm. 35 i 36. 1997.
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- Cahiers du cinema. Núm. 207. 1968.
- Nuevo fotogramas. Núm. 1165 i 1202. 1971.
- La Vanguardia domingo. 23/02/1986, 02/08/1987, 13/09/1992, 29/04/1984 i 12/05/1996.
- La Vanguardia magazine. 18/12/1994.
- París Match. 19/08/1988.
- Historia del cine y sus mitos. Núm. 1 i 2. 1980.
- El País semanal. Núm. 214. 1995.
- Cinema. Fascicles d'El País Núm. 6-15. Sense data.
- París Match. 1966-1992.
- Historia gráfica de grandes personajes. Personas. Col·leccionable. Núm. 3-11. Sense data.

UI 7
- La jirafa. Núm. 1-17. 1956-1959.
- La revista. Núm. 29-340. 1952-1958.

UI 8
- Suplements de fires de Los Sitios. 1944-1970.
- Gerona información. Revista de relaciones ciudadanas. 1964 i 1967.

UI 9
- Suplements de fires de Los Sitios i Diari de Girona. 1971-1987.

UI 10
- Butlletins informatius de la Cambra de Comerç i Indústria de Girona. Núm. extraordinari
1964, 437-456, 488, 494-503. 1964, 1974-1976, 1978, 1989, 1991-1995.

UIs Revista Presència, 1965-1982 (10 capses d'arxiu):
- Núm. 1 (1965) - 314 (1971) [repetits núm. 103, 247]
- Núm. 315 (1974) - 563 (1982) [repetits núm. 423; entre 382 i 383 hi ha un exemplar solt
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430 Impresos

1940 2007

Programes, guies, calendaris, plànols, goigs, auques, catàlegs d'exposicions, cartells, fullets i
altre material imprès aplegats temàticament per Narcís-Jordi Aragó.
Datació aproximada.

Textual
Gràfic

Classe de document: Unitats:

-

UI 1
Barris de Girona (1995 - 2007)
- Programes de festes majors de Santa Eugènia de Ter. 1995, 1996 i 1998.
- Programes de festes del Barri de Sant Fèlix de Girona. 1988, 1989, 1990, 1992-1996, 1998,
2000, 2001, 2002, 2007 i  2012.
- Programes de festes majors del Barri de Sant Narcís. 1988.
- Festivitat de N[os]tra S[enyo]ra del Pilar. Any 2000 - 60è aniversari.
- Festa major de Pedret, 1996 i 1997.
- Programes de festes majors de Pont Major: 1949-1951, 1957-1959.
Costa Brava
- Costa Brava. Publicaciones de la Dirección General del Turismo. Sense data.
- Nuevas ciutats vellas. 1987.
- Iberia ronda magazine. 2001.
- La història dels pobles en còmic. Girona. 1993.
Girona ciutat. Números especials de diaris i revistes i fullets diversos
- Fullets, guies informatives, plànols i calendaris de la ciutat de Girona.
- Fullets, programes, invitacions d'exposicions, concursos literaris, etc. 1967-2007 (1 carpeta;
procedents d'altres sèries documentals).
- Rimbau, Roser. El temps no és teu, Ermessenda. Girona Centre Eix Comercial. 2010.
- Los proyectos económicos del ayuntamiento. 1910.
- Ayuntamiento de la Inmortal Gerona. Negociado de estadística. 1943.
- L'abastament d'aigües potables a Girona. 1935.
- 1932. L'any que tu vas néixer. ACV Edicions. 1995.

UI 12
Programes de cinema (també inclou algun butlletí)
- Auditori Narcís de Carreras. 1991.
- Casa de Cultura de Girona. 1966.
- Cine Club AFYC de Girona. 1967-1971.
- Cine Oriente de Girona. 1969-1982.
- Cine Victoria de Banyoles. 1964-1969.
- Cinema Club Colla Excursionista de Cassà de la Selva. 1965-1966.
- Cinema Modern de Girona. 1947-1979.
- Círculo Artístico de Girona. 1951.
- Las Vegas de Figueres. 1964-1965.
- Sección de Cinema Amateur de Girona. 1947-1949.
- Teatre Ultònia de Girona. 1949-1995.
Programes de teatre (aprox. 1917-1986)
- Programes de teatre de Girona.
   · Teatre Municipal de Girona.
   · Altres escenaris teatrals de Girona.
- Programes de teatre de fora de Girona (Salt, Banyoles, Roses, Figueres...).
Col·lecció de goigs.

UI 13
Programes de Fires i festes de Sant Narcís
- Anys: 1941, 1943-1945, 1947-1963, 1965-1967.

UI 14
Programes de Fires i festes de Sant Narcís
- Anys: 1968-1969, 1971-1976, 1979, 1990-1991, 1997- 2011 i 2014.
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UI 15
Programes de Setmana Santa a Girona
- Anys: 1947-1959, 1961-1970, 1991-1992.

UI 16
- Programes de Setmana Santa a Girona. 1994, 1996 (2), 1997, 2000, 2002-2014.
- Carpeta: Impresos de caràcter religiós.
   · Catedral de Girona. 1982-2000
   · Església parroquial de Sant Feliu. 1986-1990.
   · Seminari de Girona. 1960-1963.
   · Semana Mariológica Diocesana. 1954.
   · Semana Sacro Musical Diocesana. 1953.
   · Manaies. 1950-1951.

UI 17
Art a Girona. Artistes gironins
- Fullets i catàlegs de pintors gironins:
   · Peio Pascual.
   · Gloria Cortina.
   · Manel Palahí.
   · Maria Àngels Feliu.
   · Joaquim Llucià.
   · Martí Bosch.
   · Narcís Comadira.
   · Martí Pons.
   · Josep Fajol.
   · Carles Fontseré.
   · Joaquim Casas.
   · Jordi Gispert.
   · Tapiola.
   · Jaume Faixó.
   · Tonyi Barbero.
   · Eduard Vila i Fàbriga.
   · Damià Escuder.
   · Lluís Vayreda.
   · Martínez Lozano.
   · Leonci Quera.
   · Ramon Barnadas.
   · Montserrat Llonch.
- Catàlegs d'exposicions a Girona (aprox. 1954-1984).
- Concurs de pintura i escultura de la Ditpuació de Girona. 1958, 1960, 1962-1968, 1970, 1972,
1974-1976 i 1978.
- Mostres del patrimoni artístic de la Diputació de Girona. 1980 i 1981.

UI 18 (carpeta)
Auques i cartells
- Auques de fora de Girona (16).
- Auques de Girona (4):
   · Auca Abecedari de Girona. 1998.
   · London Zoo Guide (1975 - 1980). Inclou dedicatòria. Publicat el 1979.
   · 1997. (publicat el 1996).
   · L'auca de l'auca. 1970.
- Cartells de diferents trobades d'artesans, brocanters i antiquaris de Girona. Anys 1993 (3
exemplars), 1994 (2 exemplars), 1996 i 2002.
- Cartell de portades de la revista El Tarlà. 2008.
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440 Fotografies

1950 1990

Fotografies i diapositives aplegades per Narcís-Jordi Aragó. Es tracta de 650 fotografies,
aproximadament, en blanc i negre sobre llocs, persones i fets gironins, i 500 diapositives,
aproximadament, en color sobre Girona.

Les fotografies i diapositives han estat transferides al CRDI. En el moment de l'ingrés la
documentació en imatge estava instal·lada en 13 capses de diapositives i una capsa i 1 paquet
de fotografies.
Resta pendent separar les fotografies que hi ha en altres sèries documentals.
Datació aproximada.

Fotografia

Classe de document: Unitats:

-

Sèries que contenen fotografies:
- Obra literària (OB1). Carpeta: Indústria i comerç (Trobada d'Artesans)
- Correspondència rebuda (personal) :
Batalla Solé, Josep (E2)
Martín Cantalejo, Pablo (E10)
Mones, Menchu (E10)
Dalmau Corominas, Jordi (E5)
Jordà, Miquel (E9)
- Dossiers d'informació i obra aliena (6):
Enric Marquès (6)
Corresponsals PAN-V (Ignasi de Ribot de Balle) (9)
Documents de Treball (fotografies anotades a l'inventari dels retalls de premsa)
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