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  Cerca automàtica 
 
 Per a la cerca de paraules concretes cal obrir la finestra de consulta. Cliqueu els 
binocles o els desplegables “edit” més “search”, formuleu la petició i apareixerà una 
llista amb els diferents punts del document satisfactoris, que al clicar un per un 
recuperarà el text en el document. 
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1. IDENTIFICACIÓ 
 
LOCALITZACIÓ  
Barcelona, Biblioteca de Catalunya 
 
NOM DEL FONS 
Fons de Pere Aldavert 
 
DATES 
Ca. 1834-1969 (gruix ca. 1860-1950). 
 
VOLUM I SUPORT  
15 capses, que ocupen 1,5 metres 
 
 
2. CONTEXT 
 
NOTÍCIA BIOGRÀFICA 
Pere Aldavert i Martorell (1850-1932), fou un dels personatges clau en el món del 
catalanisme polític i intel·lectual de la segona meitat del s. XIX. Gran amic i 
col·laborador de Guimerà, fou un dels membres fundadors del grup “La Jove 
Catalunya”. Relacionat amb la Lliga de Catalunya i amb la Unió catalanista, intervingué 
activament en l’assemblea de les Bases de Manresa. Com a periodista, després d’haver 
col·laborat en el setmanari La Gramalla, fundà la revista quinzenal La Renaixença 
(1871-1905). Aldavert continuà escrivint articles, molt personals i sovint polèmics fins 
al final de la seva vida. 
 
HISTÒRIA ARXIVÍSTICA I INGRÉS  
La documentació de Pere Aldavert, així com el fons d’Angel Guimerà, (conservat 
igualment per la família Aldavert amb qui Guimerà mantingués estretíssima relació 
d’amistat fins a la seva mort), fou heretada per les filles Pere Aldavert. En morir 
aquestes sense descendència el fons va passar a la família del notari Jansana, que 
s’havia ocupat dels afers de la família Aldavert.  
 
El conjunt de la documentació fou lliurada en dipòsit l’any 1996 a la Biblioteca de 
Catalunya per Montserrat Nubiola, vídua Jansana, per mediació de Ramon Molins, amb 
la condició que el sr. Molins en realitzés l’ordenació i l’inventari; anteriorment, el fons 
havia estat breument dipositat a l’Arxiu Nacional. L’any 2001 la sra. Nubiola 
transformava el dipòsit en donació a tots els efectes a partir de l’1 de gener de 2005  
 
 
3. CONTINGUT I ESTRUCTURA 
 
ABAST I CONTINGUT 
Es tracta d’un fons privat, de tipus personal, que recull documentació generada i rebuda 
per Pere Aldavert i pels seus familiars. Inclou documentació personal, correspondència, 
originals d’articles de Pere Aldavert (molts dels quals inèdits), retalls de premsa, 
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fotografies i obres d’altres autors conservades per Aldavert; és particularment 
interessant per a l’estudi de l’obra de Pere Aldavert i de la seva biografia.  
 
SISTEMA D’ORGANITZACIÓ 
La documentació va ser organitzada pel donador, que n’ha fet l’inventari, segons 
l’esquema següent: 
 

1. DOCUMENTACIÓ PERSONAL I FAMILIAR 
2. CORRESPONDÈNCIA 
3. OBRA DE CREACIÓ  
4. PREMSA 
5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
6. OBRA DE CREACIÓ D’ALTRES 
7. ANNEX HEREUS 

 
 
4. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
 
ACCÉS 
Consulta a la sala de Reserva; contacteu amb els bibliotecaris. 
 
REPRODUCCIÓ 
Està subjecta a les normes generals de reproducció de documentació de la BC. Cal tenir 
en compte, en cada cas, les condicions de conservació 
 
LLENGUA I ESCRIPTURA 
Documentació escrita majoritàriament en català i en castellà 
 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 
El conjunt de la documentació, en general, es troba en bon estat de conservació 
 
INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ 
Inventari del fons realitzat per Ramon Molins i revisat pel personal de la Secció de 
manuscrits de la BC. 
 
 
5. DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
 
FONS I DOCUMENTS RELACIONATS 
Altra documentació sobre Aldavert al fons d’Angel Guimerà de la BC. 
Es conserva un fons Pere Aldavert a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC).  
 
BIBLIOGRAFIA 
A partir de la documentació d’aquest fons i de la conservada a l’ANC s’ha elaborat una 
biografia de Pere Aldavert: Carola Duran i Tort, Pere Aldavert: una vida al servei de 
l’ideal, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006 (Biblioteca Serra 
d’or). 
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