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Introducció 

 

Aquesta documentació està directament relacionada amb l’organització de l’Exposició 

Internacional de Barcelona, que va ser encarregada a Mariano de Foronda y González-Bravo, 

marquès de la Foronda i tingué lloc del 20 de maig de 1929 a 15 de gener de 1930, fou 

inaugurada per rei Alfons XIII el dia 19 de maig acompanyat del batlle de la ciutat Darius 

Romeu i Freixa, baró de Viver. L’Èxit de l’exposició va ser relatiu, amb una assistència 

aproximada d’uns 200.000 visitants, degut al crack de la borsa de Nova York el 29 d’octubre 

de 1929 els visitants esperats procedents d’altres països van ser molts menys.  

 

L’Exposició va representar per la ciutat un impuls urbanístic de gran transcendència. 

L’Exposició ubicada a la muntanya de Montjuïc, és on s’hi van construir nombroses i 

instal·lacions i edificis dels quals alguns perviuen actualment i han esdevingut emblemes de la 

ciutat com la Font Màgica, el Palau Nacional, el Teatre Grec, el Poble Espanyol, l’Estadi 

Olímpic..., en els diversos pavellons, nacionals o estrangers, mostraven activitats de tot 

gènera, industrials, agràries, esportives, artístiques, culturals..., per aconseguir ubicar totes les 

construccions la muntanya va sofrir un una metamorfosi espectacular a partir de l’any 1915. 

Però l’urbanisme també va influir positivament en reformar altres punts més o menys 

allunyats del centre neuràlgic, com per exemple la Pl. d’Espanya, palau de Pedralbes entre 

d’altres.  

 

El govern va encarregar a Ramon de Rosselló i Donato, comte de Vilanova, dur a terme les 

gestions necessàries prop de les autoritats de diversos centres culturals de Bèlgica, Itàlia i 

Àustria per aconseguir el retorn a Espanya de nombroses peces del que formava el tresor del 

Toisó d’Or, per exposar-les a l’Exposició Internacional de Barcelona de l’any 1929. De la 

documentació generada i rebuda per Ramon de Rosselló durant l’exercici d’aquell encàrrec, 

que composa la Sèrie, anomenada, del Comte de Vilanova, consta d’una sola unitat 

d’instal·lació de documents originals i còpies, manuscrites, mecanoscrites i algun imprès. 

 

 

Breu nota biogràfica 

 

Ramon de Rosselló i Donato, conegut com Comte de Vilanova, fou fill de Pere de Rosselló i 

Puig, advocat. Va néixer a Barcelona l’any 1876 i també hi va morir el 1936. Es va dedicar a 

la investigació genealògica, fruit d’aquests treballs va aconseguir la rehabilitació del comtat 

de Vilanova l’any 1924 i es cognomenà de Vilanova de Rosselló.  

 

Va publicar treballs sobre llinatges catalans i deixà una col·lecció de notes escrites procedents 

de documents, coneguts com Els papers del comte de Vilanova.  

 

La seva tendència política era clarament monàrquica, i representà com a diputat provincial el 

districte de Granollers. 

 

Fou mort a l’inici de la guerra civil quan estava enllestint, conjuntament amb Josep Ma. 

Pericas, la publicació d’un estudi dels castells i fortaleses de la comarca d’Osona, el saqueig 

que va patir la casa d’en Pericas durant la guerra va comportar la pèrdua de la major part del 

material fruit de les seves investigacions. 
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A l’hora d’anomenar a Ramon de Rosselló i Donato a les diverses referències que es fan a la 

seva persona en el present inventari, tant consten al seu nom de família com se l’anomena pel 

títol nobiliari de comte de Vilanova. 

 

 

Referència Històrica de l’origen de l’Ordre del Toisó d’Or 

 

Com resultat d’una de les iniciatives culturals promogudes per l‘Exposició Internacional de 

Barcelona de 1929, es va pensar en muntar una mostra d’objectes de l’Ordre del Toisó d’Or; 

possiblement per que l’emperador Carles V va convocar i presidir un capítol de l’ordre a 

Barcelona el mes de març de 1519, per primera vegada i única fora dels estats de Flandes.  

 

El fundador de l’Ordre del Toisó d’Or fou el duc de Borgonya i comte de Flandes, Felip III, 

l’esdeveniment es produir per celebrar el seu enllaç matrimonial amb Isabel de la dinastia 

d’Avís, filla del rei de Portugal l’any 1429. Va ser creada seguint el model anglès de l’Ordre 

de la Lligacama. En un principi l’Ordre estava restringida a un total de 24 cavallers, però 

s’incrementà a 30 l’any 1433, el 7 de setembre del mateix any el Papa Eugeni IV va atorgar a 

l’Ordre la butlla de confirmació i d’aprovació de les seves constitucions i ordenances, 

establint les quatre dignitat: el canceller, el tresorer, el rei d’armes,i el secretari. L’any 1516 el 

nombre de cavallers va augmentar a 51. 

 

Per butlles posteriors, la de 1574 i la de 1600, correspongué el gran Mestrat al rei d’Espanya. 

A partir de l’enllaç de l’hereva de la casa de borgonya, Maria, amb l’arxiduc Maximilià I 

d’Habsburg, l’Ordre va quedar vinculada a la Casa d’Àustria i posteriorment als Àustries 

espanyols. 

 

La insígnia consisteix en un penjoll que representa una pell de moltó sospesa d’un collaret, en 

ocasions els cavallers de l’ordre poden dur-la en un cordó vermell penjada del coll. El Capítol 

de l’Ordre del Toisó d’Or, és l’ordre de cavalleria més important del món de la que sols en 

formen part reis o prínceps europeus.  

 

 

Característiques de l’instrument de descripció 

 

En aquest instrument de descripció es presenta el fons amb unes dates extremes que s’estenen 

de l’any 1921 a 17de desembre de 1930, amb un total de 28 agrupacions de documents i 140 

descripcions d’unitats documentals simples o compostes. 

 

L’agrupació de documents en ocasions denominada els papers del comte de Vilanova, com 

hem esmentat anteriorment, és un conjunt de documents, originals i còpies, compost per 

lletres, factures, notes, inventaris, impresos, entre altres tipus de documentació, generats per 

gestions realitzades des de diversos punts geogràfics: Barcelona, Madrid, Bèlgica, Roma, 

Viena, amb l’objectiu de reunir a Barcelona objectes de l’Ordre del Toisó d’Or per ser 

mostrats a l’Exposició Internacional de Barcelona de l’any 1929. 

 

El tractament arxivístic dispensat als documents ha estat en primer lloc una neteja en 

profunditat d’aquests, desdoblegar aquells que estaven plegats, desdoblegar cantells, treure 
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grapes i clips, i conservar junta aquella documentació que així venia d’origen. S’han agrupat 

en camises aquells documents que formaven un conjunt d’origen. Ens nombrosos casos de la 

documentació solta i barrejada s’ha  intentat trobar un fil conductor per la seva classificació; 

en els casos en que no ha estat possible s’han ordenat d’acord amb la  seva funció i 

cronològicament. La descripció en ocasions quan no ha estat possible crear grups s’ha fet full 

per full, en altres ocasions s’han descrit per dossiers o agrupacions documentals creades per 

l’arxiver per facilitar la descripció o per una millor conservació. 

 

Les unitats documentals simples o compostes s’han identificat d’acord amb el codi de fons 

5D.69 i el d’unitat d’instal·lació 1, (exemple: 5D.69-1). Seguidament una ratlla obliqua i a 

continuació una xifra, identifica la unitat documental, quan aquesta és composta un punt, 

seguit d’un altre ordre numèric identifica la quantitat de documents que la composen. 

Aquestes mateixes signatures són les que identifiquen la documentació a l’inventari. 

 

Barcelona, maig de 2010 
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Inventari 

 

Signatura Descripció Data 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D.69-1/1 Dossier de documents compost 

titulat: Misión en Viena de 1923 

– 1925, para la recuperación 

total de la Orden del Toisón de 

Oro, compost per esborranys, 

còpies i originals de documents 

manuscrits o mecanoscrits, 

generats o rebuts a Espanya, 

Àustria, Madeira...21 unitats 

documentals.  

04.02.1922 - 

27.07.1926 

   

5D.69-1/1.1 Lletra de Carlos, adreçada al 

baró Schager. 3 exemplars 

mecanoscrits. 

04.02.1922    

5D.69-1/1.2 Lletra de Carlos, adreçada al 

comte Pelzer-Heditz. 3 

exemplars mecanoscrits. 

04.02.1922    

5D.69-1/1.3 Lletra que fa referència a algun 

encàrrec de l’Ordre, el tracte 

entre el corresponsals és 

familiar. 3 exemplars 

mecanoscrits. Idioma francès. 

Funxal, Madeira: 

05.02.1922    

5D.69-1/1.4 Lletra de Manuel González 

Hontoria, del Ministerio de 

Estado, política, 48; adreçada al 

ministro de su Majestad en 

Viena. 1 doc. mecanoscrit. 

05.03.1922    

5D.69-1/1.5 Nota reservada sobre el estado 

actual del Toisón de Oro 

austríaco. 1 doc. dos fulls còpies 

mecanoscrites. Viena. 

00.01.1923    

5D.69-1/1.6 Unitat documental composta:     

5D.69-1/1.6.1 Relació de noms i càrrecs, a més 

el 3r i 4t full és una llista que 

segueix un ordre cronològic 

d’anys: 1854 – 1917. 3 quartilles 

manuscrites. Barcelona.  

[00.00.1923]    

5D.69-1/1.6.2 Relació cronològica 1854 – 1918 

de noms i càrrecs de l’Ordre. 1 

plec mecanoscrit, notes a ma. 

Viena. 

00.01.1923    
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Signatura Descripció Data 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D.69-1/1.6.3 Caballeros del Toisón de Oro 

del imperio Austrohúngaro. 

Relació cronològica 1862 – 1918 

de noms i càrrecs de l’Ordre. 3 

fulls mecanoscrit, notes 

manuscrites. Viena. 

00.01.1923    

5D.69-1/1.6.4 Caballeros del Toisón de Oro 

del imperio Austrohúngaro. 

Relació cronològica 1862 – 1918 

de noms i càrrecs de l’Ordre. 3 

fulls mecanoscrit, notes 

manuscrites, avantsignatura: 

Canciller, S.E. Arturo, conde de 

Polzer-Hoditz. Viena. 

00.01.1923    

5D.69-1/1.7 Dossier amb dues lletres: 21.03.1923 - 

02.07.1923 

   

5D.69-1/1.7.1 Lletra del Ministerio de Estado 

Política, número 42. Pel Sr. 

Ministro de España en Viena. 

Mecanoscrit. Madrid. 

21.03.1923    

5D.69-1/1.7.2  Lletra del Ministerio de Estado 

Política, Núm. 886, adreçada a 

Ramon de Vilanova Rosselló, 

mecanoscrit. Madrid. 

02.07.1923    

5D.69-1/1.8 Nota reservada sobre el estado 

actual del Toisón de Oro 

austríaco. 1 doc. mecanoscrit, 2 

fulls. 

30.07.1923    

5D.69-1/1.9 Estado actual del Toisón de Oro 

austríaco. 7 quartilles i una 

doble, manuscrites a llapis. 8 

fulls. 2 docs. 

30.07.1823    

5D.69-1/1.10 Proyecto de depósito. 2 fulls un 

doc. còpies mecanoscrites, notes 

a llapis.  

30.07.1923    

5D.69-1/1.11 Esborrany d’una lletra a llapis. 2 

quartilles, 1 doc. 

[00.00.1923]    

5D.69-1/1.12 Dossier compost per 4 

exemplars diferents d’un mateix 

Document. 

31.07.1923    
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Signatura Descripció Data 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D.69-1/1.12.1 Proyecto de convención 

presentado en julio de 1923 por 

el capítulo del Toisón de Oro de 

Austria, rectificando el del 

conde de Vilanova. 1 plec, 1r 

full mecanoscrit en francès, el 

segon manuscrit a llapis en 

castellà. 

31.07.1923    

5D.69-1/1.12.2 Còpia mecanoscrita de l’anterior 

doc. en francès. 1 doc. 

[31.07.1923]    

5D.69-1/1.12.3 Tercera còpia mecanoscrita, en 

dos fulls. 1 doc.  

[31.07.1923]    

5D.69-1/1.12.4 Esborrany a llapis de la lletra en 

francès. 1 doc. 

[31.07.1923]    

5D.69-1/1.13 Dossier compost per 4 docs.  00.08.1923 - 

22.02.1925 

   

5D.69-1/1.13.1 Esborrany a llapis d’una lletra 

per l’arxiduc Maximilià. 

00.08.1923    

5D.69-1/1.13.2 Lletra per Fernando Espinosa 

de los Monteros, subsecretario 

de Estado. Barcelona. 

21.08.1923    

5D.69-1/1.13.3 Esborrany a llapis d’una lletra 

pel comte de Viñaza, 2 

quartilles. Barcelona. 

22.02.1924    

5D.69-1/1.13.4 Esborrany a llapis d’una lletra 

pel duc d’Amalfi, 1 quartilla. 

Barcelona. 

22.02.1925    

5D.69-1/1.14 Dossier compost per tres 

exemplars, 1 manuscrit a llapis, 

2 còpies mecanoscrites, d’una 

Nota reservada sobre la rama 

austríaca del Toisón de Oro. 

Comte de Vilanova. 2 quartilles, 

4 folis. Viena. 

23.07.1925    

5D.69-1/1.15 Lletra del comte de Vilanova pel 

marquès de Torres de Mendoza. 

Viena. 

24.07.1925    

5D.69-1/1.16 Dossier compost per 7 

documents.  

[00.02.1926] 

- 00.03.1926 

   

5D.69-1/1.16.1 Relació manuscrita de 

Caballeros actuales de la 

insigne Orden del Toisón de 

Oro, 1 plec de quartilla a tinta 

més dos full iguals a llapis.  

[00.02.1926]    
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Signatura Descripció Data 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D.69-1/1.16.2 [Proyecto presentado por el 

canciller de la orden del Toisón 

de Oro austríaco, señor barón 

de Biegeleben, al Excmo. Señor 

duque de Amalfi, ministro de 

S.M...]. 2 quartilles manuscrites. 

Viena. 

11.02.1926    

5D.69-1/1.16.3 a  

5D.69-1/1.16.7 

Exemplars mecanoscrits de 

minutes presentades pel capítol 

del Toisó d’Or austríac, entre 

juliol de 1923 i febrer de 1926. 

Contenen notes a llapis. 4 fulls, 

3 plecs. Viena – Barcelona. 

11.02.1926 - 

00.03.1926 

   

5D.69-1/1.17 Inventario del tesoro del Toisón 

de Oro, que se conserva en 

Viena, comunicado en 23 de 

febrero de 1926 al conde de 

Vilanova, por el jefe del Toisón 

austríaco Dr. Rudolf Payer von 

Thurn. Capçalera manuscrita. 1 

plec.   

[00.00.1926]    

5D.69-1/1.18 Agrupació de correspondència, 

composta per originals i 

esborranys.  

15.02.1926 - 

14.03.1926 

   

5D.69-1/1.18.1 Esborrany manuscrit a llapis 

d’una lletra pel comte de 

Vilanova, adreçada al Sr. Torres 

de Mendoza. 2 quartilles. Viena. 

15.02.1926    

5D.69-1/1.18.2 Lletra de la secretaria particular 

del rei pel comte de Vilanova, 

signatura Emilio Ma. De Torres. 

1 quartilla. Madrid. 

04.03.1926    

5D.69-1/1.18.3 Esborrany, a llapis,de lletra del 

comte de Vilanova per al Sr. 

Torres de Mendoza. Barcelona. 

12.03.1926    

5D.69-1/1.18.4 Lletra de la secretaria particular 

del rei pel comte de Vilanova, 

signatura Emilio Ma. De Torres. 

1 quartilla. Madrid.  

13.03.1926    

5D.69-1/1.18.5 Esborrany, a llapis,de lletra del 

comte de Vilanova per al duc 

d’Amalfi.  

14.03.1926    
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Signatura Descripció Data 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D.69-1/1.19 Proyecto de convención 

presentado en julio de 1923 al 

capítulo del Toisón de Oro de 

Austria, con la venia de S.M. el 

rey (Q.D.G.) y aprobación del 

ministerio de Estado por el 

conde de Vilanova. Document, 

compost per 4 articles, elaborat 

pel comte de Vilanova per reial 

ordre i enviat l’original a la 

secretaria particular del rei el 23 

de març 1926, un cop rebuda la 

carta del dia 20 del duc 

d’Amalfi. Barcelona. 

00.03.1926    

5D.69-1/1.20 Agrupació documental composta 

per 9 agrupacions de diversos 

tipus.  

13.07.1925 - 

27.07.1926 

   

5D.69-1/1.20.1 Lletra del secretari particular del 

rei al comte de Vilanova. Emilio 

Ma. de Torres. Madrid. 

26.03.1926    

5D.69-1/1.20.2 Proyecto referente al Toisón. 

Manuscrit a llapis. 3 quartilles. 

[00.03.1926]    

5D.69-1/1.20.3 Resumen histórico de la insigne 

Orden del Toisón…2 quartilles 

manuscrites a llapis. 

[00.03.1926]    

5D.69-1/1.20.4.1 Nota manuscrita a llapis, sobre 

Simó Bening, o Berning... i els 

cavallers del Toisó. 

05.03.1926    

5D.69-1/1.20.4.2  Esborrany de lletra, a llapis, pel 

duc d’Amalfi, 1 octau. 

27.07.1926     

5D.69-1/1.20.4.3 Sobre, conté dues targetes: la 

1.20.4.4 de visita amb una nota 

manuscrita, la 1.20.4.5 amb el 

càrrec del Dr. Rudolf Payer-

Thurn. 

[00.03.1926]    

5D.69-1/1.20.6 Un sobre enviat al Conde de 

Vilanova, gentilhombre de 

cámara de su majestad. 

Procedent de la legació 

d’Espanya a Viena.  

21.02.1926    

5D.69-1/1.20.7 Full d’octau amb dues notes 

manuscrites a llapis. 

13.07.1925    

5D.69-1/1.20.8 Proyecto referente al Toisón. 

Còpia de 3 quartilles 

mecanoscrites, amb notes a mà.  

[00.00.1926]    
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Signatura Descripció Data 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D.69-1/1.21 Unitat composta d’una nota 

manuscrita a llapis, més dues 

còpies mecanoscrites que 

corresponen al full 4 d’un 

document, en els que hi ha 

anotacions a llapis.3 docs. 

[00.00.1926]    

5D.69-1/2 Document  mecanoscrit de 181 

fulls a una sola cara, en alemany. 

Còpia de documentació 

administrativa del segle XVIII, 

en que l’emperador Carles ja 

estava establert a Viena. 

28.06.1923    

5D.69-1/3 Exposición de Barcelona. 

Ceremonial. Recepción en 

Corte. Relacions de títols, 

càrrecs, polítics, militars, 

condecorats, ordres religioses, 

indicant en la majoria de 

referències el nom i l’adreça, 

també anotació d’institucions, 

entitats... 1 quadern mecanoscrit 

i manuscrit. Lloc: Madrid. 

Idioma: Castellà. 

19.01.1926    

5D.69-1/4 Expediente del Toisón de Oro. 

Índice de documentos. 2 fulls 

manuscrits a llapis. Idioma: 

castellà. Lloc: Madrid. 

26.03.1926    

5D.69-1/5 Relació d’objectes que 

composaven, amb data del 

document, el tresor de l’Ordre 

del Toisó d’Or. Relació de peces 

de la núm. 1 a la 365. Manuscrit 

a llapis compost per 13 plecs. 

Idioma: castellà. Lloc: 

Barcelona. 

20.10.1927    

5D.69-1/6 Còpia del catàleg d’objectes que 

composaven, en data del 

document,  el tresor de l’Ordre 

del Toisó d’Or. Núm. de peces 

descrites de la 1 a la 365. 21 

fulls mecanoscrits. Idioma: 

castellà. Lloc: Barcelona. 

20.10.1927    
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Signatura Descripció Data 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D.69-1/7 Unitat documental generada per 

la secretaria del Comitè Executiu 

Delegat, adreçada al director de 

l’Exposició especialitzada de El 

Arte en España. 3 còpies 

mecanoscrites. Idiomes: francès 

i castellà. Lloc Barcelona. 

12.03.1928    

5D.69-1/ 7.1 Una lletra del comitè executiu 

delegat, adreçada al director de 

la exposició especialitzada d’art 

d’Espanya. 

12.03.1928    

5D.69-1/7.2 Toisón de Oro. Relació de 47 

peces rebudes del museus reials 

de belles arts de Bèlgica 

(Brussel·les). 

[12.03.1928]    

5D.69-1/ 7.3 Toisón de Oro. Relació 

d’objectes de col·leccions 

federades austríaques: 

Col·leccions de plàstica i arts 

industrials aplicades, col·lecció 

de gobelinos, col·lecció d’armes, 

dipòsit d’uniformes, del tresor. 

[12.03.1928]    

5D.69-1/8 Unitat documental composta per 

4 dossiers, memòria descriptiva 

d’elements del tresor del Toisó 

d’Or a diversos països. Idioma: 

castellà.  

[23.06.1928]    

5D.69-1/8.1 Continuació de la còpia del 

catàleg d’objectes de 20 

d’octubre de 1927. Peces 

documentades de la núm. 366 a 

la 1564. 36 fulls mecanoscrits. 

[23.06.1928]    

5D.69-1/ 8.2 Holanda, catàleg de peces de la 

núm. 1813 a la núm. 1838. Fulls 

del 51 al 53. 3 còpies 

mecanoscrites. 

[23.06.1928]    

5D.69-1/ 8.3 Gran Bretanya, núm. de les 

peces descrites al catàleg, de la 

núm. 1839 a la 1915. Fulls del 

54-59. 6 còpies mecanoscrites. 

[23.06.1928]    

5D.69-1/8.4 Espanya, núm. peces descrites 

de la núm. 1916 a la 2381. Fulls 

60-83. 24 còpies mecanoscrites. 

23.06.1928    
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Signatura Descripció Data 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 
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5D.69-1/9 Descripció de sis peces del 

tresor de l’Ordre del Toisó d’Or. 

2 docs. mecanoscrits. Còpia. 

Idioma francès.  

[00.00.1928]    

5D.69-1/10 Dossier compost  per una 

traducció mecanoscrita. Capítulo 

82. Del conde Heger VI, conde y 

señor de Mansfeldt, noble señor 

de Heldrungen, caballero 

armado de la orden del Toisón 

de Oro. 23 fulls. Idioma: 

castellà. 

[00.00.1929]    

5D.69-1/11 Toisón de Oro. Bélgica y 

Austria. Exposición 

internacional de Barcelona. 

1929. Còpia de l’inventari de 

peces rebudes en préstec per 

l’exposició. 1 quadern. Idioma 

castellà. Lloc: Barcelona. 

15.01.1930    

5D.69-1/12 Lletra del director de el Archivo 

Histórico Nacional a Ramon de 

Vilanova i Rosselló, sobre 

l’inventari de documents, que es 

troben a l’arxiu del ministeri 

d’estat d’Àustria, referents 

exclusivament a Espanya. 

Idioma: castellà. Lloc: Madrid. 

 04.02.1921    

5D.69-1/13 Còpia de dues lletres:     

5D.69-1/13.1 Lletra, note verbale, del 

ministeri Federal d’Assumptes 

Estrangers de la República 

Austríaca, per la legació reial 

espanyola per informar de llibres 

i documents de l’època de la 

guerra de successió Espanyola. 

Idioma: francès. Lloc: Viena. 

30.12.1921    

5D.69-1/13.2 Lletra adreçada al ministre 

d’estat, informant de la 

possibilitat de que en el consolat 

Austro-Húngar a Barcelona, 

pugui trobar-s’hi documentació 

de l’època. Lloc: Viena: 

07.01.1922    
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Signatura Descripció Data 
Micro-

film 

Digitalit-
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5D.69-1/14 Nota verbal. Comunicada en 17 

de junio de 1922 al Excmo. Sr. 

Ministro de Estado por Don 

Ramón de Vilanova Rosselló. 1 

còpia. Idioma: castellà. 

17.06.1922    

5D.69-1/15 Nota verbal de la legació 

d’Espanya a Viena adreçada al 

ministeri federal d’afers 

estrangers de la república 

d’Àustria. 2 exemplars, original 

i còpia. Lloc: Viena. Idioma: 

francès. 

15.10.1922    

5D.69-1/16 Agrupació de documents 

generats per gestionar la 

tramesa d’objectes i de 

documents entre Espanya i 

Àustria; composta per 

correspondència, comptes, 

rebuts... en total 23 unitats 

documentals simples o 

compostes, la majoria d’elles 

estan mecanoscrites, algunes 

contenen notes i signatures 

manuscrites. Idioma: castellà, 

alemany, francès. Lloc: Viena, 

París, Madrid, Barcelona.  

[05.01.1923] 

- 03.01.1925 

   

5D.69-1/16.1 Inventari. A Nº 1276 ex 1922. 

Di fond Karl III. In Spanien 

(701 – 13).  Còpia 

mecanoscrita. Nota manuscrita 

al peu, (entregado por el 

ministerio de Estado Austríaco 

el 5 de enero de 1923). 1 doc.  

[05.01.1923]    

5D.69-1/16.2 Lletra del director dels arxius de 

l’estat. 1 doc. Viena: 

08.01.1923    

5D.69-1/16.3 Lletra adreçada al ministre 

d’Estat de Ramon de Vilanova. 

Mecanoscrit. 1 doc. Madrid: 

20.01.1923    

5D.69-1/16.4 Carta del ministeri d’estat a 

Ramon de Vilanova. 

Mecanoscrit. 1 doc. Lloc: 

Madrid: 

09.02.1923    
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Signatura Descripció Data 
Micro-

film 
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5D.69-1/16.5 Dossier compost de dues lletres 

una del ministre d’Àustria a 

França, Sr. Eichhof, l’altra del 

sotssecretari del ministeri 

d’estat a Ramon de Vilanova. 

Mecanoscrit. 2 docs. Idioma: 

francès, castellà. Lloc: París, 

Madrid. 

13.02.1923 - 

22.02.1923  

   

5D.69-1/16.6 Carta del ministeri federal 

d’assumptes estrangers de La 

república d’Àustria, nota 

verbal, adreçada a la legació 

reial espanyola. Mecanoscrit 

còpia. Idioma: francès. Lloc: 

Viena. 

20.02.1923    

5D.69-1/16.7 Còpia mecanoscrita amb nota 

manuscrita a la capçalera, Nota 

confidencial mandada  al 

Excmo. Señor Ministro de 

Estado Don Santiago Alba en 8 

de marzo 1923. 1 doc.     

[08.03.1923]    

5D.69-1/16.8 Rebut de Ramon de Vilanova 

conforme el cònsol d’Àustria li 

fa entrega d’una caixa i d’una 

maleta amb objectes del difunt 

Kämmerle, oficial de 

l’ambaixada per transportar-los 

a Viena, juntament amb els 

arxius de la exambaixada. 1 

doc. Lloc: Madrid. 

30.06.1923    

5D.69-1/16.9 Rebut signat per Ramon de 

Vilanova, conforme té les 

instruccions procedents de la 

legació austríaca a Parísi la 

responsabilitat  del transport a 

Viena dels arxius de l’antiga 

ambaixada d’Àustria Hongria a 

la cort, format per un total de 

tretze caixes de fusta i dues 

valises diplomàtiques. Duplicat 

mecanoscrit. 1 doc. Lloc: 

Madrid. 

30.06.1923    

5D.69-1/16.10  Certificat de préstec de 

documents. 1 còpia 

mecanoscrita. Zl.- 1176. Idioma: 

alemany. Lloc: Viena. 

00.07.1923    
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Micro-

film 
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5D.69-1/16.11  Traducció d’un certificat de 

préstec de documents. 1 Còpia 

mecanoscrita. Nº 1176. Idioma: 

castellà. Lloc: Viena. 

00.07.1923    

5D.69-1/16.12 Còpia de nota verbal 

mecanoscrita Nº 71, informe de 

la legació reial d’Espanya a la 

Cancelleria Federal del 

Departament d’afers estrangers. 

Idioma: francès. Lloc: Viena. 

31.07.1923    

5D.69-1/16.13 Dos documents mecanoscrits en 

un full. 

    

 Resum d’una lletra particular del 

conseller ministerial doctor O. 

Mitis. Còpia. Idioma: francès.  

03.01.1925    

 Lletra que tracte sobre el trasllat 

a Viena de documentació 

existent a l’antiga ambaixada 

austríaca a Roma. Còpia. 

Idioma: francès. Lloc: Viena. 

31.08.1923    

5D.69-1/16.14 Lletra, de la cancelleria federal 

departament d’afers estrangers al 

ministre federal d’afers 

estrangers, que tracte sobre el 

trasllat a Viena de documentació 

existent a l’antiga ambaixada 

austríaca a Roma. Nº 37424/20. 

1 doc. mecanoscrit. Conté 

signatura. Idioma: francès. Lloc: 

Viena. 

31.08.1923    

5D.69-1/16.15 Lletra Nº 1445, de Ludvig 

Bittner, conseller ministerial dels 

arxius de l’estat, a Ramon de 

Vilanova. Conté signatura. 1 

doc. mecanoscrit. Idioma: 

francès. Lloc: Viena. 

04.10.1923    

5D.69-1/16.16  Còpia d’una lletra annexada al 

despatx nº365 de la legació, 

adreçada als arxius de l’estat, de 

la legació espanyola a Viena 

Nº.1445. Conté signatura. 1 doc. 

mecanoscrit. Idioma: francès. 

Lloc: Viena. 

04.10.1923    

5D.69-1/16.17 Document compost per dues 

lletres: 
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film 
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5D.69-1/16.17.1 Còpia de la lletra Nº 1445. 1 

doc. mecanoscrit. Idioma: 

francès. Lloc: Viena. 

04.10.1923    

5D.69-1/16.17.2 Lletra del ministeri d’estat, 

referència 1437, a Ramon de 

Vilanova, comunicant l’arribada 

a Viena de les 17 caixes de 

l’arxiu  de l’antiga ambaixada 

d’Àustria – Hongria a Madrid. 1 

doc mecanoscrit. Idioma: 

castellà. Lloc: Madrid. 

02.11.1923    

5D.69-1/16.18 Unitat documental composta, per 

dues comptes una de la 

companyia de transports 

Intercontinental, l’altre del 

arxius de l’estat, més una lletra 

nº253, de la legació espanyola a 

Viena, signada per M. Alonso de 

Àvila i remesa a Ramon de 

Vilanova. Documentació 

generada pel transport dels 

antics arxius de l’ambaixada 

austrohúngara. 3 docs. (2 còpies 

i 1 original) mecanoscrits. 

Idioma: alemany, castellà. Lloc: 

Viena. 

27.09.1923 - 

29.11.1923 

   

5D.69-1/16.19 Compte de la Sociedad Anónima 

Arnús – Garí a nom de Ramon 

de Vilanova. 1 doc. manuscrit. 

Idioma: castellà. Lloc: 

Barcelona. 

14.12.1923    

5D.69-1/16.20 Còpia de la lletra Nº1850 del Sr. 

Oscar Mitis dels arxius d’estat, 

adreçada al ministre espanyols 

per a que aquest es faci càrrec de 

fer a mans de Ramon de 

Vilanova el catàleg del fons del 

Supremo Consejo de España. 1 

doc. mecanoscrit. Idioma: 

francès. Lloc: Viena. 

11.12.1923    
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film 

Digitalit-

zació 
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5D.69-1/16.21 Acusament de rebut, estès pel 

Sr. Mitis, director dels arxius 

d’estat d’Àustria, dels 

2.463.800,- corones austríaques. 

1 doc. mecanoscrit. Conté 

signatura. Idioma: francès. Lloc: 

Viena. 

21.12.1923    

5D.69-1/16.22 Còpia de compte de canvi d’un 

xec per import de 250,- ptes. 

convertides al canvi en un total 

de 2.231.800,- corones 

austríaques, estesa per Union-

Bank i adreçada al Sr. Manuel 

Alonso de Àvila. 1 doc. 

mecanoscrit. Idioma: francès. 

Lloc: Viena. 

21.12.1923    

5D.69-1/16.23 Lletra N.293 del Sr. M. Alonso 

de Àvila, de la legació 

d’Espanya a Viena, a Ramon de 

Vilanova amb la qual 

acompanyà un rebut de part del 

baró de Mitis. 1 doc. 

mecanoscrit. Conté signatura. 

Idioma: castellà. Lloc: Viena. 

22.12.1923    

5D.69-1/17 Dues lletres dels arxius d’estat 

de Viena, núms.309 i 531, i 

còpia de la núm. 108, signada 

per M. Alonso de Àvila 

(ministro de S.M. en Viena). 3 

docs. mecanoscrits. Contenen 

signatura. Idioma: francès, 

castellà. Lloc: Viena. 

15.12.1924 - 

26.03.1924 

   

5D.69-1/18 Unitat documental composta per 

3 lletres. 

07.01.1925 - 

10.12.1925 

   

5D.69-1/18.1 Reclamació, de la oficina 

Gestora de Negocis a Ramon de 

Vilanova, d’un deute d’import 

91,05 pessetes. 1 doc. 

mecanoscrit. Conté signatura. 

Idioma: castellà. Lloc: Madrid. 

07.01.1925    
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film 
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5D.69-1/18.2 Lletra del sotssecretari del 

Ministeri d’Estat al comte de 

Vilanova sobre la conveniència 

de traslladar de Roma a Viena 

els arxius de les antigues 

ambaixades ’Àustria–Hongria. 1 

doc. mecanoscrit. Conté 

signatura. Idioma: castellà. 

Lloc: Madrid. 

02.12.1925    

5D.69-1/18.3 Esborrany de lletra adreçada al 

ministre d’Estat informant, que 

amb l’autorització del govern 

italià, els arxius d’Àustria - 

Hongria seran traslladats a 

Viena. 1 doc. manuscrit. 

Idioma: castellà. Lloc: 

Barcelona. 

10.12.1925    

5D.69-1/19 Unitat documental composta per 

documents generats amb motiu 

del trasllat de l’arxiu de les 

antigues ambaixades d’Àustria i 

d’Hongria prop del Vaticà. 11 

docs. 

29.01.1926 - 

30.04.1926  

   

5D.69-1/19.1 Tres còpies de la notificació, de 

l’ambaixada d’Espanya prop de 

la Santa Seu, de la transferència 

de l’arxiu de les antigues 

ambaixades d’Àustria Hongria 

al comte de Vilanova. 3 docs. 

mecanoscrits. Idioma: francès. 

Lloc: Roma. 

29.01.1926    

5D.69-1/19.2 Lletra del comte de Vilanova 

per la recepció de 32 caixes de 

documents de l’arxiu de l’antiga 

ambaixada imperial prop de la 

Santa Seu. 1 doc. mecanoscrit. 

Conté signatura. Idioma: 

francès. Lloc: Roma. 

29.01.1926    

5D.69-1/19.3 Còpia de la lletra d’agraïment, 

del director dels arxius de 

l’estat, per la recepció de 40 

dossiers del fons Spanischer 

Rat. 1doc. mecanoscrit. Conté 

signatura. Idioma: francès. Lloc: 

Viena. 

15.02.1926    
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5D.69-1/19.4 Relació numèrica dels dossiers 

Spanischer Rat rebuts a l’arxiu 

estatal. 1 doc. mecanoscrit. 

Idioma: francès. Lloc: Viena. 

15.02.1926    

5D.69-1/19.5 Lletra, núm. 37, del duc 

d’Amalfi, legació d’Espanya a 

Viena, adreçada al comte de 

Vilanova. Traducció de la 

informació i l’agraïment per la 

documentació rebuda, expressat 

pel Dr. L. Bittner, director dels 

Arxius de l’Estat. 1 doc. 

mecanoscrit. Conté signatura. 

Idioma: castellà. Lloc: Viena. 

21.02.1926    

5D.69-1/19.6 Document expedit per R. 

Legazione d’Italia Vienna. 1 

imprès complimentat. Conté 

signatura. Idioma: italià. Lloc: 

Viena. 

24.02.1926    

5D.69-1/19.7 Document expedit per Légation 

de la République Française à 

Vienne. 1 imprès complimentat. 

Conté signatura. Idioma:francès. 

Lloc: Viena. 

24.02.1926    

5D.69-1/19.8 Nota pel comte de Vilanova, 

adjuntada a un passi de duana, 

de la legació de França a Viena. 

1 doc. mecanoscrit. Idioma: 

francès. Lloc: Viena. 

24.02.1926    

5D.69-1/19.9 Lletra del duc d’Amalfi a les 

autoritats de la frontera 

espanyola sol·licitant es faciliti, 

al comte de Vilanova, el trasllat 

d’un bagul a Madrid. 1 doc. 

mecanoscrit. Conté signatura. 

Idioma: castellà. Lloc: Viena. 

24.02.1926    

5D.69-1/19.10 Imprès de la república austríaca 

complimentat, pel com te de 

Vilanova. 1 doc. mecanoscrit. 

Conté signatura. Idioma: 

alemany. Lloc: Viena. 

24.02.1926    
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5D.69-1/19.11 Unitat documental composta per 

una lletra del secretari general 

del Ministeri d’Estat, política 

general, al comte de Vilanova, 

notificant que en compliment de 

la R. O. de 22 de febrer 1926, 

varen ser entregades al govern 

austríac les caixes de documents 

de les antigues ambaixades 

d’Àustria i d’Hongria al Vaticà. 

Més dues còpies de conformitat 

pel material rebut. 3 docs. 

mecanoscrits. Conté signatura. 

Idioma: francès, castellà. Lloc: 

Viena, Madrid. 

18.02.1926 - 

30.04.1926 

   

5D.69-1/20 Dossier compost per 3 

documents 

02.02.1926 - 

20.05.1927 

   

5D.69-1/20.1 Nota pel comte de Vilanova de 

la Societa Nazionale di 

Trasporti F. Gondrand . 1 

imprès complimentat a ma. 

Idioma: italià. Lloc: Roma. 

02.02.1926    

5D.69-1/20.2 Lletra de L. Bittner al comte de 

Vilanova sobre el trasllat de 

fons. 1 doc. mecanoscrit. 

Idioma: francès. Lloc: Viena. 

13.02.1926    

5D.69-1/20.3 Instància presentada a l ministre 

d’Estat per [Ramon de 

Vilanova] sol·licitant el 

resarciment econòmic i 

administratiu ocasionat contra la 

seva persona, en el 

desenvolupament de l’encàrrec 

rebut per traslladar arxius 

històrics des del Vaticà a 

Àustria i documentació de 

l’època de la guerra de 

successió espanyola d’Àustria a 

Espanya. 1 plec. mecanoscrit. 

Idioma: castellà. Lloc: Madrid 

20.05.1927    
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5D.69-1/21 Lletra del marquès de la 

Foronda, president de 

l’Exposició de Barcelona, al 

comte de Vilanova informant-lo 

de l’acord pres pel Comitè 

Executiu demanant la seva 

col·laboració en els treballs 

preparatoris per l’exhibició de 

Toisó d’Or. 1 doc. mecanoscrit. 

Capçalera impresa amb l’escut i 

la llegenda de l’exposició. 

Conté dues signatures. Idioma: 

castellà. Lloc: Barcelona. 

08.08.1927 – 

10.11.1927 

   

5D.69-1/22 Unitat documental composta, 

generada per la reclamació del 

comte de Vilanova al Ministeri 

d’Estat del sufragi de totes les 

despeses generades pel trasllat 

del fons documental de les 

antigues ambaixades d’Àustria 

– Hongria a la Santa Seu, 

inclosa una multa imposa a 

Itàlia en el compliment d’aquest 

tràmit, així com les ocasionades 

per aconseguir per Espanya el 

fons documental compost per 

actes, llibres, concessions de 

títols nobiliaris per l’arxiduc 

Carles i altra documentació de 

l’època de la guerra de 

successió. 5 docs. 4 

mecanoscrits i 1 manuscrit. 

Idioma: castellà, francès. Lloc: 

Viena, Madrid. 

30.12.1921 – 

26.05.1927 
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5D.69-1/23 Lletra fel marquès de la 

Foronda, president de 

l’Exposició de Barcelona, al 

comte de Vilanova indicant la 

conveniència de que acabi la 

catalogació del tresor artístic del 

Toisó d’Or que es troba repartit 

per Itàlia, França i Espanya, en 

els museus o en col·leccions 

privades, completant així el que 

ja va realitzar l’any anterior a 

Bèlgica i Àustria. 1 doc. 

mecanoscrit. Capçalera impresa 

amb l’escut i la llegenda de 

l’exposició. Conté dues 

signatures. Idioma: castellà. 

Lloc: Barcelona. 

12.03.1928    

5D.69-1/24 Agrupació documental 

composta per 3 dossiers.  

09.03.1929 - 

03.05.1929 

   

5D.69-1/24.1 Agrupació organitzada per 6 

unitats documentals. 

09.03.1929 - 

09.05.1929 

   

5D.69-1/24.1.1 Còpia d’una lletra rebuda a la 

legació d’Espanya A Viena i a 

alhora remesa, núm. 21.010-13. 

Nota verbal. A la qual es 

referencien col·leccions 

susceptibles d’interès per a la 

organització de l’Exposició 

Internacional de Barcelona. 1 

doc. mecanoscrit. Idioma: 

francès. Lloc: Viena. 

09.03.1929    

5D.69-1/24.1.2 Còpies de la nota verbal núm. 

17, de la legació espanyola a la 

cancelleria federal del 

departament d’afers estrangers 

d’Àustria, relacionada amb 

objectes possibles de ser 

exposats a Barcelona. 2 docs. 

mecanoscrits. Idioma: francès. 

Lloc Viena. 

10.04.1929    
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5D.69-1/24.1.3 Còpies de la nota verbal núm. 

21.512-13, en resposta a la 

21.010-13, per clarificar els 

passos a seguir pel préstec de les 

peces exposables, assegurances, 

transport... dels quals haurà de 

responsabilitzar-se’n el comte de 

Vilanova i les administracions a 

les que correspongui. 3 docs. 

mecanoscrits. Idioma: francès. 

Lloc Viena. 

10.04.1929    

5D.69-1/24.1.4 Còpia d’una lletra, núm. 21.512-

13 que la legació d’Espanya a 

Viena adreça a la cancelleria 

federal d’afers estrangers per 

confirmar una conversa 

sostinguda aquell matí amb el 

comte de Vilanova. 1 doc. 

mecanoscrit. Idioma: francès. 

Lloc: Viena. 

13.04.1929    

5D.69-1/24.1.5 Còpia de nota verbal núm.20 de 

la legació espanyola per a la 

cancelleria federal, sobre la 

restitució a les col·leccions que 

correspongui de les peces en 

préstec, als quinze dies de la fi 

de l’Exposició. 1 doc. 

mecanoscrit. Idioma: francès. 

Lloc: Viena. 

17.04.1929    

5D.69-1/24.1.6 Còpia d’una lletra enviada pel 

marquès de la Foronda, director 

de l’Exposició de Barcelona, a 

l’ambaixador d’Espanya a 

Àustria demanant noticies de la 

de la tramesa dels objectes del 

Toisó d’Or que esperen per ser 

exposats. Nota resposta des de 

Viena. 2 docs. mecanoscrit. 

Idioma: castellà. Lloc: 

Barcelona. 

08.05.1929 - 

09.05.1929 
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AHCB3-335/5D.69 Ramon Rosselló i Donato, Comte de Vilanova 

Signatura Descripció Data 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D.69-1/24.2 Expedient compost per originals 

i còpies corresponents als tràmits 

realitzats per enviar de Viena a 

Barcelona les obres triades per 

l’exposició, assegurances, 

relacions descriptives de les 

obres en préstec.... 10 docs. 

mecanoscrits i 1 imprès. Idioma: 

alemany, francès. Lloc: Viena. 

24.04.1929 - 

02.05.1929 

   

5D.69-1/24.3 Expedient compost per originals 

i còpies corresponents als 

tràmits realitzats per enviar de 

Viena a Barcelona les obres 

triades per l’exposició, 

assegurances, relacions 

descriptives de les obres en 

préstec.... 8 docs. mecanoscrits i 

1 imprès. Idioma: alemany, 

francès. Lloc: Viena. 

03.05.1929    

5D.69-1/25 Relació, emesa per la Legació 

espanyola a Viena d’objectes 

susceptibles de ser deixats en 

préstec per l’Exposició de 

Barcelona, descriptiva d’obres i 

de la seva procedència, de la 

galeria de pintures, col·leccions 

d’armadures, de medalles, d’arts 

decoratives del Museu d’Art, de 

l’Albertina, de la Biblioteca 

Nacional, i dels Arxius de 

l’Estat. 5 docs. [terceres] còpies 

mecanoscrites. Idioma: francès. 

Lloc Viena. 

[00.00.1929]    
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AHCB3-335/5D.69 Ramon Rosselló i Donato, Comte de Vilanova 

Signatura Descripció Data 
Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D.69-1/26 Relació, emesa per la Legació 

espanyola a Viena d’objectes 

susceptibles de ser deixats en 

préstec per l’Exposició de 

Barcelona, descriptiva d’obres i 

de la seva procedència, de la 

galeria de pintures, col·leccions 

d’armadures, de medalles, d’arts 

decoratives del Museu d’Art, de 

l’Albertina, de la Biblioteca 

Nacional, i dels Arxius de 

l’Estat. 5 docs. [segones] còpies 

mecanoscrites. Idioma: francès. 

Lloc Viena. Cada full conté 

impresa la capçalera de la 

Legació a Viena. 

[00.00.1929]    

5D.69-1/27 Lletra de G. Romaní, cònsol 

general d’Itàlia a Barcelona, pel 

comte de Vilanova, sobre una 

agencia italiana de transports, 

Germans Gondrand. Còpia 

mecanoscrita. Idioma: castellà. 

Lloc: Barcelona. 

17.12.1930    

5D.69-1/28 Plec de paper de barba, primera 

plana Capçalera amb l’escut de 

Catalunya i la corona comtal, 

títol manuscrit a llapis Toisón 

de Oro. Segona plana, nota 

manuscrita a llapis Documentos 

oficiales referentes a mi misión 

en Viena para la recuperación 

del archivo español del 

Archiduque Carlos [IV]. 1 doc. 

Manuscrit. Idioma: castellà. 

Lloc: [Barcelona]. 

00.00.1921 - 

00.00.1926 

   

 

 

 

 


