L'Arxiu del Palaii de Peralada;
un cajs fora de serie
A L G Ú POT PENSAR QUE PARLAREM DE L'ARXIU

deis comtes i del seu comtat; no sera així, perqué
aquest fons documental es troba a Mallorca, on
fou trasUadat poc abans de consumar-se la venda
del paíau i les seves dependéncies, l'any 1923, en
qué Damia Mateu va adquirir-lo ais descendents
deis comtes, residents a Mallorca.
Per tant, esteni davant d'un arxiu ben singular, per altra banda molt divers i múltiple a causa
deis seus orígens, que van des de les compres
fetes per persones de confianza de Miquel Mateu
fins a ofertes de particulars, propietaris de masos
o cases pairáis, que veníen a Peralada amb pergamins i manuscrits de tota mena.
Tota aquesta documentació es va ordenar
amb els criteris molt personáis de dues persones
que hi treballaven, l'historiador Miquel Golobar-

des i el bibliotecari Martf Costa, ambdós de Peralada i de tota confianza de Miquel Mateu, avui
traspassats. La tasca classificatória s'ha continuat
seguint els criteris amb qué ells la van iniciar.
L'arxiu conté disset seccions que corresponen a les lletres de l'aliabet, de la A fins a la Q.
Els dücuments están coMocats en capses arxivadores dipositades en uns grans armaris de fusta
fets i dissenyats per a aquesta funció. Els pergamins —que son mes dos mil— están aplanats i
coMücats en els calaixos d'un moble cambé construít amb aquesta intenció.
Així classificat i coMocat, aquest fons documental fa uns setanta metres lineáis i, malgrat
que está ubicat en dues estances diferents, está a
l'abast deis estudiosos, i la localització i consulta
deis seus documents és ben fácil.
La secció amb mes metres lineáis és l'arxiu
particular de Miquel Mateu, que ba estat classificat fa pocs anys. Ara s'está ordenant l'arxiu de
l'empresa Cavas del Ampurdán, que ja té mes de
cinquanta anys d'historia.
A q u e s t a breu ressenya voldria ésser u n
bomenatge a Miquel Mateu, que tingué l'agosarada idea de crear un arxiu al costat de la important biblioteca, cap allá els anys quaranta, i que
ara ja és una realitat. Aquest bomenatge s'ha de
fer extensiu a la seva filia i al seu gendre, que lian
vetllat per donar-li continuítat i per posar a
l'abast deis estudiosos aquesta important obra
cultural: la biblioteca i l'arxiu ubicats en el convent del Carme del Palau de Peralada.
Josep Clavaguera i Canet
Arxiver del Palau de Peralada
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