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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

1. ACTIVITAT ACADÈMICA

1.1.

TASQUES DE RECERCA

1.1.1 Extrets de documents -- Caixes 1, 2
1.1.2 Fonts -- Caixa 6
1.1.3 Documents -- Caixa 7
1.1.4 Annals -- Caixa 12
1.1.5 Toponímia -- Caixa 13
1.1.6 Regestes – Caixa 16
1.1.7 Diversos -- Caixa 15

1.2.

OBRES

1.2.1 Visigots -- Caixa 3
1.2.2 Vida i institucions [de la Història de España dirigida per
Menéndez Pidal] -- Caixa 4
1.2.3 Vida i institucions : redacció [de la Història de España
dirigida per Menéndez Pidal] -- Caixa 5
1.2.4 Usatges -- Caixa 8
1.2.5 Catalunya Carolíngia -- Caixa 9
1.2.6 Ausona -- Caixa 10
1.2.7 Treballs d’assaig i interpretació -- Caixa 11
1.2.8 Comte Guifré -- Caixa 14
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Ramon d’Abadal i de Vinyals
Inventari dels seus papers d’estudi deixats al morir a J. M. Font i Rius (1970)

1.1.1. Extrets documents  Caixes 1 i 2
Les dues capses formen una sèrie única i seguida d’extrets o regestes de
documents en paperetes en 12è, agrupades en plecs numerats i dividits per raó
dels temes o matèries a que es refereixen. Els documents o referències
extractades corresponen bàsicament als segles IX i X i, eventualment, al segle
XI. En general procedeixen de les col·leccions diplomàtiques conegudes
(Marca, Villanueva, Más, Rius, Udina, etc.), els propis diplomataris d’Abadal,
l’inèdit de l’Abat Oliba i d’alguns fons inèdits (arxius de Vic i Girona, cartulari
d’Urgell...)
És corrent que algunes referències de les fonts es limitin a la indicació
abreujada dels grups facticis de documents que tindria preparats el Sr. Abadal
(per exemple: 974-febrer-11, Serrateix).
Així mateix, cal assenyalar que cada plec sol incloure, a més, uns fulls amb una
mera relació, data, i fet concret, de documents del segle XI, corresponents al
tema del plec, i amb remissió a «Registre Cronològic», és a dir al gran plec que
va al final de la Caixa 2 (vid infra núm. 23), on es fa referència a una font o una
publicació de procedència.
Ressenyem en resum, les sèries de plecs de paperetes amb les rúbriques
principals. El propi Sr. Abadal confeccionà un índex en vàries copies
mecanografiades de tal contingut, i de les col·leccions aprofitades per al
buidatge.

Caixa 1
1. Judicis, delictes, personal judicial
2. Butlles papals. Concilis. Eleccions episcopals. Consagracions
3. Aquesta sèrie és molt extensa. Comprèn: comtes i cases comtals,
vescomtes, ducs, marquesos. A remarcar els nombrosos plecs sobre
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Guifré el Pilós (historiografia, llegenda, biografia, familiars, etc.),
alguns amb indicació d’ésser ja utilitzats en la seva monografia.
4. Autoritats públiques, funcionaris subalterns, vicaris, vassalls
5. Impostos i serveis. Drets fiscals. Immunitats. Pàries

Caixa 2

1. Poblament. Densitat. Ciutats. Viles. Castells (dels diversos comtats)
2. Catedrals. Canòniques. Esglésies parroquials. Culte. Beneficència
3. Sèries episcopals (de cada diòcesi)
4. Monestirs. Abats
5. Condició de les persones. Règim familiar
6. Conducció de les terres. Propietat. Formes d’explotació
7. Repoblacions (dels hispans, al centre, a la frontera)
8. Monedes i economia (preus; monedes; mides; oficis; mercat;
comerç...)
9. Ordre jurídic. Lleis. Capitulars. Preceptes (preàmbuls, etc.)
10. Agricultura. Ramaderia
11. Cultura. Llibres. Biblioteques. Escoles. Parlament. Viatges
12. Regne. Marques. Bisbats. Comtats. Comarques. / Geografia:
muntanyes, recs, camins, prats
13. Paus i treves (pràcticament nul)
14. Feudalisme. Cartes de població. Encomanament de castells.
Convenis feudals. Juraments fidelitat. Testaments importants
15. Usatges i costums
16. Invasions. Presa de Barcelona per Almansor
17. Documents diversos
18. Registre cronològic de documents o referències, entre els anys
1001/1104 (mecanografiat), en general molt breus, i remetent a la
font de procedència (col·leccions diplomàtiques conegudes, fins les
més modernes, i també del Cartulari de la Seu d’Urgell, i algun altre
fons inèdit.). En els fulls-índexs del registre es fa referència a
documents de finals dels segles X i XI, inclosos en els respectius
plecs de matèries, ressenyats anteriorment (núm. 1 al 22)
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1.2.1. Visigots  Caixa 3
1. Notes d’índex i bibliografia per El regne hispano-gòtic de Toledo. (Un
plec amb poques quartilles i fitxes)
2. El regne de Toledo, redacció de la primera part prevista en l’índex
a. Original (un plec de quartilles)
b. Còpies mecanografiades (un plec de quartilles)
3. La vida del país, redacció dels dos primers epígrafs de la segona part
prevista en l’índex: original i dues còpies mecanografiades (un plec de
quartilles)
4. Un paquet de fitxes en varis grups, retolats respectivament entorn a
diversos aspectes del regne got. No es veu la relació amb el pla de
l’índex
5. Un paquet de fitxes de varis grups, numerats i retolats d’acord amb els
epígrafs de la part “La vida del país”
6. Exemplars d’opuscles: Abadal, Del reino visigodo...; M. Pidal, San
Isidoro y la cultura de Occidente; retalls de periòdics, etc.

1.2.2. Vida i institucions  Caixa 3
Comprèn els plecs de paperetes o fitxes en 12è, com a material recollit per a la
redacció de la col·laboració que se li havia sol·licitat per a un volum de la
História de España, dirigida per Menéndez Pidal (Espasa-Calpe), sota el títol
genèric de Vida de instituciones de la pre-Cataluña (800-1035)
Són en total cinquanta plecs de fitxes en 12è, cada un d’ells retolat a tenor de
l’índex o pla definitiu del treball, que figura en el material de la caixa descrita a
part (Vida-institucions. Redacció)

Hem reunit els cinquanta plecs en sobres, i cada sobre correspon a una de les
vuit parts en què es dividia l’obra segons l’índex referit.
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1.2.3. Vida i institucions. Redacció  Caixa 5
Hi ha alguns capítols redactats per a una col·laboració que tenia sol·licitada per
a la Historia de España dirigida per R. Menéndez Pidal (Espasa-Calpe), sota el
títol genèric de Vida e instituciones de la pre-Cataluña (800-1035) per un volum
de Alta Edad Media.

1. Índex i pla general del treball. Consta d’un índex que distribuïa la matèria
en sis parts que comprenien trenta-nou capítols, i un altre més
desenvolupat, que sembla el definitiu i té 50 capítols. (Un plec de
quartilles).
El sumari general comprèn:

I. La población de Cataluña (capítols 1 al 7)
II. Los estamentos sociales (capítols 8 al 13)
III. El régimen político carolingio (capítols 14 al 19)
IV. El régimen político condal (capítols 20 al 26)
V. La organización eclesiástica (capítols 27 al 33)
VI. La vida económica (capítols 36 al 41)
VII. La vida cultural (capítols 42 al 47)
VIII. El derecho privado (capítols 48 al 50)

2. Redacció autògrafa dels capítols 9 i 10 (14 i 15 de l’índex definitiu). (Un
plec de quartilles)
3. Apèndix al capítol 9 (14 de l’índex definitiu), relatiu a la família del comte
Bera (quadres i genealogies). (Un plec de quartilles)
4. Redacció mecanografiada dels capítols 9 i 10 (14 i 15 del pla definitiu).
(Un plec de fulls holandesos)
5. Redacció autògrafa del capítol 11 (16 del pla definitiu). (Un plec de
quartilles)
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6. Redacció en marxa del capítol 12 (17 del pla definitiu). Redacció
autògrafa interrompuda igual que el mecanografiat. (Un plec de
quartilles)

1.1.2. Fonts  Caixa 6
1. Fonts narratives aràbigues

a. Notícies sobre dites fonts. (Un plec de paperetes en 12è)
b. Extrets de textos de diverses fonts aràbigues, en traducció
catalana, i en retalls mecanografiats enganxats en quartilles que
comprenen, entre d’altres:

I. Ibn Idhari
II. Moro Rasis
III. Makkari
IV. Ibn-al Akhir
V. Ibn Hayan
VI. Ibn al Faradi
VII. Ibn al Khatib
VIII. Ibn al Kutia
IX. Fatho-al-Andalus
X. Akbar Madjmua
XI. Ibn Hazym
XII. Ibn-al-Kutia

2. Fonts narratives franques

a. Notícies sobre dites fonts (un plec de paperetes en 12è)
b. Extrets de textos de diverses fonts franques, en llur redacció
original, mecanoscrits en quartilles. Hi ha diversos plecs
corresponents a:
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I. Vita Ludovici
II. Annals Mettenses
III. Crònica d’Uzés
IV. Eginard
V. Annals reials
VI. Astronom
VII. Continuadors de Fredegari

3. Fonts narratives hispàniques
a. Notícies sobre historiografia hispànica amb alguns textos (un plec
de paperetes en 12è o quartilles doblegades)
b. Extrets de textos de diverses fonts hispàniques en llur redacció
original, mecanoscrits en quartilles. Hi ha diversos plecs que
corresponen a:

I. Anònim de Córdoba
II. Crònica d’Albelda
III. Crònica d’Alfons III
IV. Sant Julià
V. Crònica de Gotmar

4. Fonts narratives catalanes:

a. Notícies i extrets sobre dites fonts, amb plecs referents a:

I. Genealogies de Roda
II. Annals de Roda
III. Gesta Comitum
IV. Cronicons diversos
V. Etc.

5. Fonts diplomàtiques catalanes
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a. Notícies sobre localització de fons i existències documentals de
diversa mena (un feix de plecs de paperetes en 12è) en plecs
corresponents a :

I. Arxius
II. Cartorals
III. Reculls d’erudits
1. Pasqual
2. Sacra Monumenta
3. Villanueva
4. etc.
IV. Col·leccions relatives a documentació de Pallars i
Ribagorça

6. Fonts legals catalanes

a. Notícies sobre còdexs legals, sobretot de Ripoll (Liber Iudiciorum,
etc.) i algunes notes soltes sobre textos de dret català (un plec de
paperetes en 12è)

1.1.3. Documents  Caixa 7
1. Còpia de documents posteriors a l’any 1000 fetes per Mn. Pere Pujol a la
Biblioteca Nacional de París. Són còpies manuscrites de documents des
de 1002 a 1340 de fons Moreau, Baluze, etc., relatius a territoris del nord
de Catalunya: Urgell, Cerdanya, Rosselló... (un plec de quartilles)
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2. Col·lecció de documents feudals de l’Arxiu Capitular de Vich.
Transcripcions mecanografiades de documents de darreries del segles X
i XI (un plec de quartilles)

3. Judicis del segle XI

a. Transcripcions

manuscrites

de

documents

de

diverses

procedències, bona part dels fons de París, fetes per Mn. Pujol
del segle XI i alguns dels segles XII/XIV. Inèdits però alguns ja
publicats.
b. Regesta o extractes de documents judicials del segle XI (no
corresponents precisament a les transcripcions anteriors), en
paperetes manuscrites (un plec de quartilles amb un de paperetes
en 12è)

4. Sant Pere de les Puelles (un plec de quartilles i paperetes en 12è)

a. Documents: transcripcions autògrafes de documents de 945 a
1147 en quartilles
b. Crónica de San Pedro de la Puellas. Transcripció autògrafa
d’aquest text (47 quartilles)
c. Regestes de documents, notícies historiogràfiques, etc., sobre el
monestir (plec de paperetes)

5. Miscel·lània de documents

a. Dossier de transcripcions manuscrites de diferents arxius i
col·leccions documentals (Alart, Marca, Udina, etc.) de documents
dels segles IX / XI sense cap pla de sistematització (semblen
fetes en moments diversos pel propi Sr. Abadal o altres persones:
Mn. Pujol?, Martorell?)
b. Dossier de transcripcions manuscrites de documents referents a
la Grassa segles IX / X (gairebé totes tretes d’Alart)
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c. Diverses notes soltes sobte episodis, actes, etc. tretes de
bibliografia, de col·leccions documentals, de cròniques, etc., de
l’època carolíngia. Entre elles hi ha un breu registre del contingut
del Cartoral Petit de Roda. Un bloc de lletra sembla de Mn. Pujol.
(Un gros plec de quartilles i paperetes en 12è)

6. Fotocòpia per triplicat del document de 1057, octubre, 4, del pacte entre
comte de Besalú i bisbe de Vic.

7. Breu redacció del capítol sobre l’expedició de Carlemany, i notes sobre
Pallars-Ribagorça (un petit plec de quartilles)

1.2.4. Usatges  Caixa 8
1. Pla general. Presentació de l’obra en projecte i distribució dels capítols
(un plec de quartilles)
2. Estudis i notes. Notes diverses, impressions de conjunt, opinions
d’autors, etc. (un plec de quartilles).
3. “Tolosa i usatges”. Redacció de la conferència a Tolosa anticipant la
seva nova versió del problema usatges (originals en català). Resum
sobre el problema de llur composició i apunts de solució (un plec de
quartilles)
4. “Tolosa i usatges”. Conferència a Tolosa (text francès, un plec de
quartilles).
5. Usualia. Primera secció. Apunts, notes, etc. sobre el suposat primer nucli
d’usatges (un plec de quartilles).
6. Regles feudals. (Un plec de quartilles)
7. La pau territorial (Un plec de quartilles)
8. Paus de 1064 (Un plec de quartilles)
9. Normes curials (Un plec de quartilles)
10. L’obra del compilador : estatut del Principat (Un plec de quartilles)
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11. L’obra general del compilador. Notes i impressions sobre el caràcter
d’aquesta obra i la seva entitat (Un plec de quartilles)
12. Possible ordenació i procedència, referent a Usatges afegits després de
la compilació del segle XII (Un plec de quartilles doblegades)
13. Sèrie dels Usatges. Possible ordenació de capítols (un bloc en 12è, de
galerades retallades del text)
14. Teories d’autors. Notícies històriques (un plec de paperetes en 12è)
15. Lèxic. Notes. Índex de mots. Estil... (un plec de quartilles, junt amb un de
paperetes en 12è)
16. Lèxic i institucions I i II. Dos plecs reunits, agrupant paperetes relatives a
diversos extrems institucionals, numerats de 1 a 15
17. Fitxes soltes de lèxic. Dos petits fitxers d’índex de noms
18. Galerades del text. Exemplar net. (un plec de quartilles)
19. Informes de Bastardas. Notes i redaccions parcials del Sr. Bastardas (un
plec)
20. Els Usatges. Bastardas. Un exemplar de galerades del text amb
ordenació segons Bastardas (un plec)
21. Estudis Font Rius. Capítols sobre Pau i Treva, Desenvolupament, text
Usatges, vigència efectiva (un plec)
22. Estudis Font Rius. Capítols sobre Historiografia Usatges. Composició
nuclis 60-138 (un plec)
23. MOR. C. G. – REDONET. – Opuscles impresos sobre Usatges (un plec)
24. Feudalisme. Notes i documents (pla de treball i alguns extrets de
documents o referències bibliogràfiques)

1.2.5. Catalunya Carolíngia Caixa 9
1. Estampes de la Catalunya Carolíngia: comprèn una redacció definitiva
de Dos retaules de la vida carolíngia a Catalunya, i diversos esborranys
o fragments de possibles narracions anàlogues d’estil literari (un plec de
quartilles en 4a)
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2. El dominio carolingio en la Marca peninsular hispánica s. IX y X.
“Comunicación leida en el coloquio hispano-francés de história. Madrid,
1965. Original autógrafo”. (Un plec de quartilles)
3. Discurs al Congrés de la Societé Française d’Archeologie. Barcelona,
maig, 1959 (text mecanografiat). (Un plec en foli, doblegat)
4. De la invasió aràbiga a la presa de Barcelona. Relació Ermold el Negre).
Conferència novembre 1945 a la S.C.E.H. Un plec de quartilles i
paperetes
5. L’etapa carolingia. De la presa de Barcelona a la mort de Carlemany.
Original autògraf amb correccions (un plec de quartilles)
6. L’aprisió dels hispans. Text dels preceptes traduïts o resumits, i regestes
dels mateixos. Un plec de quartilles mecanografiades i paperetes en
12è.
7. Els problemes de la Marca Hispànica sota l’Imperi de Lluís el Piatós
(Comunicació al Congrés Colònia-Aquisgrà): original autògraf i algunes
paperetes de resum (un plec de quartilles i paperetes en 12è)
8. Catalunya sota Carles el Calb. El període tèrbol de la successió en el
regne fins al tractat de Verdum de 843). Original autògraf i còpia
mecanografiada d’un capítol redactat (un plec de quartilles)
9. Confessió de Fèlix. Obres i cartes d’Alcui. Cartes de Puli d’Aquileia.
Imaragde. – Vida de Sant Benet. – Dossier de textos mecanografiats
utilitzats en la redacció de l’Adopcionisme (un plec de quartilles)
10. Les concessions d’immunitat comtals a Catalunya. Un full amb
referències de localització bibliogràfica.
11. Del poema èpic a la cançó de gesta. Notícies i referències a fonts i
bibliografia sobre el tema, en paperetes (un plec de paperetes en 12è)
12. Exemplar imprès de l’article sobre La expedición de Carlomagno a
Zaragoza, amb correccions, rectificacions, etc.
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1.2.6. Ausona  Caixa 10
1. Documents Catedral de Vich. Regesta de documents desde 879 a 1003,
i alguns isolats fins 1040. Un grup de notes esparses. (Un paquet de
paperetes en 12è)
2. Sant Benet de Bages. Regesta de documents agrupats en plecs relatius
a Barcelona, Besalú, Ausona, Manresa (aquests darrers la gran majoria).
(Un paquet de paperetes en 12è)
3. Ausona
a. Una nota sobre el pla general de l’obra i sigles
b. Un índex de masies de Granollers de la Plana (1959), d’autor
desconegut. (Un sobre)
4. Jutges del segle XI al bisbat d’Ausona. Referències o al·lusions a
documents de l’Arxiu Capitular de Vic (quasi totes semblen de lletra del
Dr. Junyent)

1.2.7. Treballs d’assaig o interpretació  Caixa 11
1. Les lliçons de l’història [sic.]
Treball redactat, presentant una visió o interpretació de conjunt de la
història política de Catalunya, centrada en els seus moments crucials.
Comprèn quartilles numerades de la 37 a la 129 i set més, afegides
posteriorment. Està escrit cap a 1967, doncs acompanya una lletra de
Santiago Sobrequés, de tal data, amb observacions a l’original. Els
capítols semblen una glosa entorn els que integren el llibre «Moments
crucials de l’historia de Catalunya» prologat per ell mateix.
Un plec, amb dues còpies mecanoscrites en quartilles.

2. La formació de Catalunya
Esbós d’un treball sota aquest títol.
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a) Índexs. Bibliografia. Mapes. Pla i distribució del treball.
Un plec de notes esparses amb sumaris, de possibles rúbriques,
referències bibliogràfiques, mapes per copiar, etc. Algunes notes daten
de 1945.

b) La formació de Catalunya. Pròlegs.
Redacció d’un pròleg de 14 quartilles, en autògraf i còpia mecanoscrita;
redacció autògrafa d’una breu introducció sota la rúbrica de «Catalunya
mil·lenària»; notes esparses, i un joc de referències continuades sobre el
Papat a Avinyó (14 quartilles).
Uns sobres buits, preparats per a rebre el material corresponent a la
retolació dels diversos capítols de l’obra. Però sols unes notes en el
corresponent al «regnum Gothorum».
Un plec de quartilles.

3. Espanya. Catalunya. Castella

Materials per la confecció d’un estudi sota aquesta idea, que en els sumaris
i índexs apareix diversament esbossada, algun cop sembla la versió més
recent amb el títol «Cops d’ull a l’historia de Catalunya»

a) Redacció complerta dels tres primers capítols «Espanya-CastellaCatalunya»,

en

quartilles

autògrafes

i

còpia

mecanoscrita

(holandeses), amb una nota manuscrita de pla general que preveia
XII capítols. Els títols dels tres capítols són: 1) El regnum Gothorum,
prefiguració d’Espanya. 2) L’erecció d’una segona Hispània, la
Hispània musulmana. 3) L’encarament franco-sarraí i l’esquinç
peninsular.
b) Materials per a la confecció de l’esmentada obra
Plecs varis de notes (paperetes en 12º, o quartilles doblegades)
1) Diferents plans, sumaris o índexs que no es corresponen en les
rúbriques (un d’ells titulat «Cops d’ull a la Història de Catalunya»)
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2) Sengles plecs amb notes per capítols (4rt a 12è) però sense
coincidència exacta de rúbriques amb cap dels índexs o sumaris
eludits.
3) Plec amb notes referents a Aragó, preses del treball de Lacarra
Aragón en su historia (llibre del «Banco de Aragón»)

c) Articles sobre la Guerra de Successió

1) Una redacció en castellà (8 quartilles): «Divagaciones históricas.
Dos nuevos documentos aclaratorios»
2) Un extracte d’un llibre de Pérez Pueyo sobre «La publicistica
española en la guerra de Sucesión»

1.1.4. Fitxer Annals  Caixa 12
Despullament en paperetes en 12è (o eventualment quartilles doblegades), de
les notícies referents a episodis fonamentals del curs de la història d’Espanya
musulmana i del regne franc, d’interès general i sobretot per al país català,
entre 673 i l’any 1000, disposades en rigorós ordre cronològic pels anys a que
es refereixen els respectius esdeveniments.
Les fonts de les notícies, que de vegades es ressenyen amplament i a vegades
se’n transcriuen paràgrafs sencers, són:

1. Les narratives aràbigues
2. Les narratives franques
3. La bibliografia més moderna (Codera, Lot-Halphen, Auzias, Simson,
Calmette, Histoire Languedoc, Lacarra)
4. Alguna col·lecció documental (com els Diplomes del propi Abadal)

Les del segle X són més escasses en proporció a les del segles VIII i IX.
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1.1.5. Fitxer “Toponímia”  Caixa 13
Conjunt de plecs de paperetes en 12è agrupades de la forma següent:

1. «Identificacions geogràfiques del Botet». Fitxes-índex d’antics noms de
lloc de les comarques gironines amb la seva situació actual (alguns,
pocs, amb referència al document on són citats)
2. Índex onomàstic. Fitxes-índex de noms de persona ordenades
alfabèticament, amb breu referència a la seva presència documental i
indicació del document on apareix (llista prèvia dels fons documentals
buidats a tal efecte)
3. Índex toponímic, subdividit en plecs per zones o comarques (Congost,
Muntanya, Vall de Ripoll, Camprodon), fet sobre els documents de Sant
Joan de les Abadesses, publicats per Monsalvatge i ordenats per
Abadal.
4. Índex toponímic fet sobre els preceptes

de diverses esglésies i

monestirs (relacionats al principi), distribuït en diversos plecs de fitxes
retolats per comtats, i algun per accidents geogràfics.
5. Inventari dels béns de monestirs o particulars (en llista prèvia, referida
bàsicament als dels diplomes publicats), plecs de fitxes pels seus
respectius titulars amb breu recensió del text on apareixen esmentats i
referència al corresponent document.

1.2.8. Comte Guifré  Caixa 14
1. Guifré el Pilós
a. «El temps i el regiment del comte Guifred el Pilós».
Redacció d’un treball sota aquest títol dividit en diversos epígrafs,
que abasta 85 quartilles mecanografiades en format vertical.
(Un plec de quartilles).
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b. Guifré el Pilós. Biografia. Redacció més comprimida, segurament
un esbós de l’anterior, sota el mateix pla, però amb reiterades
indicacions de copiar o resumir determinats passatges d’obres o
cròniques etc. (Un plec de 45 paperetes autògrafes en 12è).

2. La història del comte Guifré. (Els elements d’informació. La família del
comte Guifré).

a. «La família de Wifred». Redacció autògrafa d’un treball sota
aquest títol en 59 quartilles.
b. «Els documents de Wifred». Estudi crític sobre els documents
relatius a Guifré, que va resseguint un per un (fins el segle XVI),
reproduint el text en alguns casos. Segueix un apartat sobre «Les
falses atribucions i els documents falsos», i un altre sobre «Les
notícies sobre Wifred». En total, 131 quartilles numerades. (Un
plec de quartilles).

1.1.7. Diversos  Caixa 15
1. Notes diverses esparses. Caràcter de planejaments, esquemes de
treballs, impressions parcials, algunes referències a documents, etc.
(Plec de paperetes)
2. Índex del contingut de treballs ja publicats (plec de paperetes)
3. [Punt anul·lat: el document d’aquest punt era una fotocòpia que va lliurar
el Dr. Font i Rius, base d’aquest inventari]
4. Notes soltes sobre cristianisme, romanisme, visigotisme (quasi totes
fragments o resums de textos o referències bibliogràfiques).
5. La família comtal d’Empúries-Rosselló. Redacció d’un breu capítol (18
quartilles) que comprèn l’esquema històric des dels orígens fins el 865.
6. Notes per a l’estudi de la Cerdanya mil·lenària. Diversos plecs de
paperetes en 12è, amb referències documentals, a pobles o parròquies
de Cerdanya, disposades alfabèticament.
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7. Notes sobre Alfons el Magnànim. Notes soltes tretes d’historiografia i
bibliografia. Itinerari de Giménez Soler, esquemes cronològics, etc.)
8. Notes biogràfiques sobre l’Abat Oliba, regesta de documents (en realitat
índex) amb indicació abreujada de la font.

1.2.6. Regestes  Caixa 16
Fitxer: Regestes de documents de fons determinats (plecs de paperetes en
12è).

1. Arxiu Catedral. Liber Antiquitarum. Índex publicat de Mn. Mas., retallat
en fitxes, per anys (id. id. del segle X)
2. Arxiu Corona Aragó. Cartulari Sant Cugat. Índex publicat de Mn. Mas,
retallat, en fitxes, per anys (id. id. del segle X)
3. Biblioteca Nacional de París. Regestes de documents de diversos fons
(Moreau, Baluza, Doat, etc.), posteriors a l’any 1000.
4. Arxiu de la Corona d’Aragó. Regestes de documents anteriors a l’any
1000.
5. Arxiu de la Biblioteca de Catalunya. Regestes de documents anteriors a
l’any 1000.
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