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5D.14-1 

 

Miscel·lània  

AC-1a-b Descripció en doble full, amb el segell del Centre Excursionista, d'una 

excursió a St. Jesús d'Horta, feta per Artur BOFILL l'any 1879. Troba 

un Phalus impudicus (cavall del Diable) de 19 cm. de llargada i en va 

fer un dibuix a llapis a Rusiñol, que l'inclou amb la carta. Publicat al 

núm. 16-17 del Butlletí de l'Associació d'Excursions Catalana, febrer - 

marc, 1880, pp. 61-67.  

AC-2 Llibreta casolana on apunta referències a la barba. 13 desembre 

1884 - abril 1888. (12 au.).  

AC-3  Tarja i sobre dirigit a A. Capmany de Jacint Torres i Reyadó. Inclou 

una dècima. [1885].  

AC-4 Tapes de les Disposiciones Generales para el Servicio Postal. 

Barcelona, 1895.  

AC-5 Mapa dels Estats Units, de 1898.  

AC-6 Quadern de comptes: 7 gener 1898 a 19 març 1901. Fulls en blanc.  

AC-7 Invitació de l'Agrupació Folklòrica de Barcelona, per la vetllada 

necrològica dedicada al que fou el seu president Fidel Quera i Córdoba, 

pel dia 2 de juliol de 1899. (8
au

.) Hi ha un segell de l'associació.  

AC-8 Invitació de l'Agrupació Folklòrica de Barcelona per la seva vetllada 

inaugural del dia 23 d'abril (s/any) al local de la "Popular Regionalista", 

carrer Escudellers Blanchs 8, 1
er

.  

AC-9 Estat de salut d'Aureli Capmany el dia 26 de juliol de 1900: greu. Conté 

moltes signatures: Lluís Navarro, Josep M. Folch i Torres, Lluís Riera i 

Aldavert , Camilo Vallès, Joaquim Borralleras, Enric Jardí, Josep 

Cusiné, Enric Tarradas, Joan Poblet Camps, Josep Mallofré, etc... 

Algunes es repeteixen en els altres fulls.  

Dia 27: greu tirant a millorar.  
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La malaltia declarada és inflamació dels budells. Tendint a millorar. 

Firmat: Anton M. Sabates.  

Dia 28: franca millora.  

Doble full amb segell de l'Agrupació Excursionista Catalana Los 

Montanyencs, adherida a la Unió Catalanista.  

3 fulls escrits i 1 en blanc. (8
au

).  

AC-10 Invitació de l'Associació Democràtica Catalanista per a una sessió 

Literària –Musical al c. Mendizábal 21, el dia 29 de setembre 1900. 

(12 
au

).  

AC-11 Doble full: certamen Literari organitzat per la colònia estiuenca dels 

Josepets. 31 agost 1901.  

AC-12 Avís de no assistència de Maria Farnès a les classes de solfeig, 

firmat pel mestre director Lluís Millet. 4 juny 1912. (1 full).  

AC-13 Carta d'un alumne (resposta de Maria Farnès?) a Lluís Millet protestant 

per la circular que ha rebut per no assistir a classe. s/any (2 fulls. El 

segon aprofita un imprès de l'Orfeó Català).  

AC-14 Baixa de Maria Farnès Pagès, 9 juliol 1915 (?). Full amb el segell de 

l'Orfeó Català. (1 full).  

AC-15 Tapa d'una publicació realitzada amb motiu d'una Festa oferta pels 

artistes francòfils als artistes francesos que visiten Barcelona. La 

Basílica, 26 abril 1917. Hi ha la signatura de Capmany.  

AC-16 Sobre del 2
on

 centenari de l'11 de setembre. 1714-1914. Rafael 

Casanova.  

AC-17 Associació Gregorianista. Curs de Melòdica. Professor D. Josep 

Barberà. Qüestionari. Barcelona, octubre 1917. (4 fulls). (2 exemplars). 

Dins i solts, hi ha 4 fulls pautats de música, 1 dibuix i 5 fulls de notes.  

AC-18 Associació Gregorianista. Curs de Melòdica teòric i pràctic. Professor  

D. Josep Barberà. Patrocinat per l'Excm. Ajuntament de Barcelona. 

Barcelona, desembre [1918]. (4 fulls). (2 exemplars).  

AC-19 Associació Gregorianista. Sessió de clausura del curs de Melòdica. 

Barcelona juny 1918. (Doble full).  
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AC-20 Full de matrícula d'Aureli Capmany al curs de Melòdica 1918-1919.  

AC-21 Carta mecanografiada de l'Associació Gregorianista, curs de Melòdica, 

dirigida a Aureli Capmany. Barcelona, 9 desembre 1919. Informa que el 

curs de Melòdica començarà el dia 17 de desembre amb el professor 

Josep Barberà. Hi ha un segell amb l'ex-libris de l'associació.  

AC-22 Separata de la Gazetta de Pèrenne, del dia 18 juliol 1923. (4
rt

). Conté 

explicacions de la visita que membres de l'Ajuntament de Barcelona i 

de la Delegació Catalana van fer a Belley-en-Santerre el dia 9 de juliol 

de 1923, invitats per agrair el donatiu fet a la població per a la seva 

reconstrucció després de la guerra. Francès.  

AC-23 Carta de l'alcalde de Berny-en-Santerre al Marquès d'Alella, alcalde de 

Barcelona, datada a Amiens el 6 d'agost de 1923. Mecanoscrit. Doble 

full. Francès.  

AC-24 Telegrama de Delevaque, alcalde d'Amiens, a [Martí] Matons [Bofill], 

[1923]. Francès.  

AC-25 Telegrama de Boinet, alcalde de Berny-en-Santerra, a [Martí] Matons 

[Bofill] [1923]. Francès.  

AC-26 Carta d'A. Matons dirigida a Agustí Duran i Sanpere. [Barcelona], 12 

juny 1931. El pare d' A. Matons va assistir a les festes de Balley-en-

Santerre, en representació de l'Ajuntament de Barcelona. Doble full.  

AC-27 El culte de les quaranta hores, text d'Aureli Capmany publicat al  

Suplement a la "Hoja Dominical" de la parròquia de Nra. Sra. de 

Betlem, pp. 23-24. Barcelona, octubre 1925. Tapa i 36 pàgines.  

AC-28 Folklore, setembre 1938. Groupe Audois d'Études Folkloriques. 

Folklore-Aude. Revista mensual. En francès. (8
au

).  

AC-29  Quatre temes manuscrits sobre educació dels nens :  

Tema 1: “Importància de l'educació dels sentits i d'una base sensorial 

en l'aprenement” (4 fulls).  

Tema 2: “L'educació muscular com exercici de l'intel·ligència i la seva 

contribució a l'establiment de l'ordre en la conducta” (4 fulls).  

Tema 3: “El material de desenrotlle com base de l'autoeducació 

intelectual” (3 fulls).  
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Tema 4: “Paralel entre el tipu de la mestra en un mètode d'autoeducació 

intelectual i el de la mestra en els mètodes d'enseyança” .(4 

fulls).  

AC-30 Carta de Robert Savall a Serafí Pitarra, per provar la riquesa de la 

llengua catalana (humorística). 2 fulls. (8
au

).  

AC-31 Lletanies per resar els fadrins que desitgen casar-se (1 full).  

AC-32 Lletanies per resar les noies que desitgen tenir marit (1 full).  

AC-33  Full amb notes sobre banderes i el bateig de la campana Honorata feta 

el dia 20 de novembre de 1393. 

AC-34a-b  Full imprès que conté la data dels dogmes i usos de l'església romana. 

Un full solt, manuscrit, amb la taula de calandes, nones i idus. 

AC-35  Fórmules: 

Negre permanent per marcar roba. 

Per fer color a l'aiguada. 

Aiguardent per feridura. 

1 full. (8
au

). 

AC-36  Full solt: sembla un joc de preguntes i respostes. (8
au

).  

AC-37  De l’àlbum de Santes Creus. Poesia de Joan RUIZ I PORTA. 

Doble full (8au.). 

AC-38  Un full (sense principi ni final). Diàleg. (8
au

). 

AC-39  L'evolució segons En Ramon Llull i la Teosofia. Imprès. (12
au

). 

AC-40  Carta a l’il·lustre Membre Honorari efectiu del Foment Pedagògic. 

AC-41  Recepta pel dolor. 

AC-42  Notes de 1885 a 1886. 

AC-43  Recordatori fúnebre de Dª Petaca de Tabaco. Humorístic. 

AC-44a-b  Cinc fullets de jocs. (12 
au

). (Quatre repetits). 

 

Folklore  

AC-45a-c  Un sobre amb tres notícies de dansa. 

AC-46  La cançó de les mentides. Full mecanografiat. 

AC-47 Nota sobre adagis castellans consultats al Diario de Barcelona de 1800. 
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AC-48  Full amb una cobla. 

AC-49a-c En un sobre que diu Sr. Capmany, quatre fulls amb pentagrames de:  

Retorn del Cavaller - Ball cerdà. 

Les noces de l'alosa i del pardal. 

Les bodes del Poll i la Puça – Les Bodes de l'oreneta i el pinsà (12 
au

).  

AC-50 Sis quartilles i mitja amb  notes sobre cançons populars, danses, la 

sardana, etc.  

AC-51 Conjunt de 49 quartilles: Notes copiades de les obres completes de M. 

Milà I Fontanals del vol. I (4 quartilles). Del vol. VI (22 quartilles ). De 

l'epistolari (15 quartilles). Article del Diari La Veu de Catalunya del 11 

agost 1913 sobre El Llegat d'en Milà (7 quartilles), firmat per J. Roig. i 

un de l'Esquella de la Torratxa del 14 agost 1913 (1/2 quartilla).  

AC-52 Conjunt de 8 quartilles: Bibliografia i notes de cançoners estrangers 

existents i consultats a l'Orfeó Català, l'any 1938.  

AC-53 Conjunt de 32 quartilles: Contenen informació de cançons populars 

franceses, belgues; un estudi comparat de cançons gregues i bretones, 

cançons de la Suïssa romànica.  

AC-54a-g Conjunt que conté:  

a- Una crítica de la Passió representada al Liceu, el 23 març 1840.  

b- Noves cançons recollides per Eusebi Bosch, 1914.  

c- En un plec: "Baile de los trajes, canto popular" d'un poble de Zamora 

i notes de la Biblioteca Serra i Pagès de 26 pàgines (12 au.).  

d- Articles de Mañé i Flaquer al Diario de Barcelona (referències ) de 

1851 a 1877, ( 2 folis).  

e- Un article d'A.F.S. al Diario de Barcelona de desembre 1866 amb el 

títol: "Cansons de la Terra. Cants populars catalans". (3 quartilles) en 

castellà.  

f-Més notes de la Biblioteca Serra i Pagès.  

g- Notes varies (8).  

AC-55 Plec de 14 fitxes amb dades de les reunions de l’Ajuntament de 1780 a 

1783.  

AC-56 Notes. 2 fulls (12 au.).  
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AC-57a-c Plec que conté:  

a- Notes sobre cançons populars.  

b- Refrany: Sabata i sabater .  

c-Cançó Tant si fa (harmonitzada per F. Alié, publicada al diari El 

Poble Català del 9 setembre 1905).  

AC-58a-b Plec de 10 quartilles soltes, que contenen notícies de:  

a-El Filarrmònic, periòdic musical dirigit per Josep Piqué i Salvador 

Casañes [1844]. (2 folis).  

b-Notícies biogràfiques de Josep Piqué i de la seva música (8 folis). 

J.Piqué fou músic Major a l'exèrcit durant 27 anys i va recollir molts 

cants populars d'Espanya. Va néixer l'any 1817 a Tudela.  

AC-59 Notes sobre Pau Piferrer, crític musical, (1818 a 1848).  

AC-60 Carta d'un arqueòleg català a Milà i Fontanals sobre unes tombes 

trobades al peu de Montjuïc.  

AC-61 Cants populars de la Provença: notícia del Contrapàs del Rosselló. 

 

Dibuixos  

AC-62a-c  a- Paper vegetal amb caplletres i inici paper pautat. 29 x 34,5 cm.  

b- Paper vegetal amb caplletres. 

29 x 34,2 cm.  

c- Nota manuscrita del prèvere, A. J. Pont, dirigida a Capmany, on diu 

que les caplletres són per als llibres de Cor del convent de Dominics, 

s/data.  

AC-63  a- Dos fulls amb caplletres de diferents estils. 12,5 x 11,2 cm i 14,7 x 

15,2 cm.  

b- Paper amb caplletra a tinta. 22, 15,9 cm  

c-Vuit caplletres retallades. Imprès.  

AC-64 Signatures medievals del segle XIV i XV enganxades sobre un paper.  

AC-65 Quadern amb diferents tipus de lletra.  

AC-66 Cartolina amb un abecedari amb tinta xinesa. 

7,7 x 15,3 cm  

AC-67a-e Cinc fulls amb lletres a 
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llapis. 13,8 x 21,8 cm c/u  

AC-68 Full amb abecedari imprès.  

AC-69 Fulletó informatiu amb tres abecedaris de l' Escola Pràctica de Comerç 

de Barcelona.  

AC-70 Full amb dibuixos a llapis de 

flors. 19,3 x 28,2 cm.  

AC-71 Paper vegetal amb dibuixos 

diversos. 11 x 18,2 cm.  

AC-72 Paper de calc amb orla i un naixement dibuixat amb tinta xinesa. 

10,9 x 11 cm.  

AC-73 Capella Manacor. Dibuix amb tinta xinesa enganxat sobre cartró 

carabassa. Està signat amb les sigles BC. 5,4 x 5,5 cm.  

AC-74 Cartolina amb caricatures a l'anvers i al revers. 16,9 x 22,2 cm 

 


