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Història arxivística del fons del Consell de Cent i Ajuntament Modern 

L’arxiu de l’antiga institució municipal barcelonina, que es concreta en un govern ciutadà autònom 

representat pels Consellers i el Consell de Cent Jurats, es conforma gradualment seguint el 

desplegament de les institucions del govern local a partir de 1249, data d’inici del procés de 

formació de la corporació municipal de Barcelona. La manca d’una residència pròpia del govern 

municipal durant més d’un segle obligà a servir-se d’allotjaments dispersos, itinerància que resultà 

inconvenient per a l’accés i custòdia de la documentació que anava creixent i diversificant-se. L’any 

1269 sembla que ja era habitual que els Consellers s’apleguessin per deliberar al convent de Santa 

Caterina, del frares dominicans o predicadors, on també es guardaven els privilegis de la ciutat en 

unes grans caixes de fusta. Ben aviat fou necessari redactar índexs o rúbriques d’aquests privilegis i 

d’altra documentació agregada. Entrat el segle XIV, se sap que els Consellers solien despatxar 

diàriament a casa del notari escrivà del Consell, en la qual posseïen un arquibanc amb 

documentació. L’oficina del racional o interventor de la comptabilitat administrativa s’allotjava en 

una casa particular des de 1339, i s’hi guardaven els seus documents. L’any 1369, de resultes d’un 

conflicte entre els Consellers i els dominicans de Santa Caterina, que tenien cura de la Inquisició, 

aquells decidiren no reunir-se més a Santa Caterina i acordaren edificar una casa pròpia per al 

Consell. Les caixes amb l’arxiu foren traslladades al convent dels framenors de Sant Francesc. 

Mentre durà la construcció i habilitació de la nova Casa del Consell, i fins i tot posteriorment, es 

mantingué una certa dispersió documental. Les caixes del convent de Sant Francesc romangueren 

allí a pesar de les nombroses deliberacions perquè fossin traslladades a la Casa del Consell, fins que 

el 1495 s’acordà que s’hi quedessin perquè "aquelles han stat tant temps en dit monastir que no és 

memòria de persones haver stat en altra part". I allí es trobaven encara quan els avalots socials i les 

desamortitzacions del segle XIX van posar en greu perill aquella documentació municipal, la qual, 

si bé pogué ésser preservada, es va perdre per a l’Arxiu Municipal: després d’una estada al convent 

de monges de Sant Joan de Jerusalem, ingressà a l’Arxiu de la Corona d’Aragó l’any 1837. 

L’aparició de noves sèries documentals, més recents i vives, degué influir en el creixent desinterès 

per la documentació més antiga. Al llarg dels segles XVI-XVIII es documenten algunes temptatives 

per posar ordre en el desori documental que planava a les oficines municipals. L’arxiu de la Taula 

de Canvi, que es trobava a la Casa de la Ciutat, va sofrir la pèrdua de les sèries més antigues en 

esfondrar-se el sostre del Saló de Cent en el bombardeig de 1842. 

Emergeixen a l’època moderna erudits compiladors de documentació antiga, autors d’obres 

historiogràfiques rellevants. Pere Joan Comes (1562-1621), canonge, arxiver i cronista barceloní, 

redactà vers 1583 el Llibre d’algunes coses assenyalades, on transcriví gran nombre de documents 

municipals dels anys 1423-1579. L’obra no es publicà fins l’any 1887. Més important és el treball 



 

 
 

d’ordenació i indexació emprès per Esteve Gilabert Bruniquer (1561-1641), notari, escrivà i síndic a 

l’administració municipal. Per encàrrec dels Consellers formà el 1610 una Rúbrica dels privilegis 

reials, i el 1614 redactà el Ceremonial dels magnífics Consellers i regiment de la Ciutat, conegut 

també com les Rúbriques de Bruniquer, obra publicada en cinc volums en 1912-1916. Bruniquer 

redactà altres sumaris i rúbriques i és autor d’una notable Relació sumària de l’antiga fundació i 

cristianisme de la ciutat de Barcelona i de l’antic magistrat i govern dels magnífics consellers i 

altres coses d’honor i bellesa de la ciutat, de 1630. El segle XVIII veu l’edició de les importants 

Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, d’Antoni 

Capmany de Montpalau (1742-1813), editades per la Junta de Comerç de Barcelona entre 1779 i 

1792. Capmany hi publica nombrosos documents que ell mateix havia buscat i transcrit a l’Arxiu 

Municipal i també a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 

En el segle XIX tenen lloc els primers intents reeixits per ordenar i dignificar les instal·lacions de 

l’Arxiu Municipal de Barcelona (AMB), després de llargues dècades d’abandó. L’any 1834 es creà 

una Comissió de Restauració de l’Arxiu, composta pels regidors Pau Soler i Trens, el marquès de 

Llió, Josep Maria de Llinàs i Andreu Avel·lí Pi i Arimon, la qual procedí a una primera ordenació, 

provisional, de l’AMB. Més endavant, el 1848, fou traslladat al local que, distribuït en sis sales i 

ocupant tota la façana del pis més alt, hom li havia destinat en el nou edifici de les Cases 

Consistorials. Aleshores, el síndic Domènec Garriga promogué que el Consistori encomanés una 

reordenació més completa de l’Arxiu, confiada a l’erudit Ramon Muns i Serinyà i a l’arxiver 

municipal Antoni Brunet. A la mort d’aquest el succeí Lluís Gaspar i Velasco, que exercí fins a 

1896, amb la col·laboració de Josep Puiggarí i Llobet (1821-1903) i Alfons Damians i Manté, darrer 

arxiver municipal abans de la creació de l’Arxiu Històric. 

L’any 1917, la Comissió de Cultura de l’Ajuntament va decidir reorganitzar l’Arxiu i impulsar-ne 

les publicacions. El regidor Jaume Bofill i Mates va encapçalar el projecte i es va crear l’Oficina 

Municipal d’Investigacions Històriques, la qual va proposar, entre altres coses, la divisió dels fons 

documentals de l’AMB en històrics i administratius. Al cap de dos anys, el 1919, fou comprada 

l’antiga Casa de l’Ardiaca per convertir-la en la seu del nou Arxiu Històric de la Ciutat. Les obres 

de remodelació del vell edifici eren paral·leles a l’adquisició de fons documentals complementaris 

per a la història de la ciutat: impresos i bibliografia, urbanisme i cartografia, fotografia, gràfics, 

arxius personals, gremials i institucionals, etc. L’any 1921 es va començar a traslladar la 

documentació considerada històrica, comprenent en aquest criteri genèric els fons del període del 

Consell de Cent (1249-1714) i els de l’Ajuntament borbònic (1714-1833), tot deixant per a l’Arxiu 

Administratiu aquella documentació posterior a l’establiment de l’Ajuntament Constitucional 

(1833). El 1922 el regidor Lluís Nicolau d’Olwer, president de la Comissió Municipal de Cultura, 

va inaugurar les noves dependències de l’Arxiu Històric de la Ciutat. 

Les dècades següents han estat, en general, marcades pel creixement progressiu, la consolidació de 

la institució i la seva activa presència en la vida cultural barcelonina, malgrat les limitacions 

imposades per la Dictadura de Primo de Rivera, la Guerra Civil i la llarga dictadura posterior. 

Els originals d'algunes unitats documentals, atès el seu gran valor patrimonial, es consulten en 

còpies o en règim de reserva. 

 


