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La X)\G\to\.\tzQC\6
Del fons DeL comtaí D'ErapciRíes
í La seoa Díf cisíó
MoRísa R0Í6 Simón

E

l fojis düCLiniciical d'EjTipúrics, un deis mf5s
extensos i mes ancics deis que es conserven a
l'Arxiu Ducal de Medinaceli, fou niicroñlmac
peí Departanicnt de Cultura de la Generalicat do Catalunya després d'un seguit de convenís signats entre
aquesta Instinició i la Fundación Casa Ducal de Medinaceli. El mes de mart; de 2001 una copia d'aquests
niierofilnis va ser Iliurada a TAjuntanieiu de C!]ascelló
d'Enipúries.
El fbns d'Enipúrios esta format per 10.()5S documcnts i abra(,"a un pen'üde cronológic que compren des
del segle X fms al XVÜ. Moltes d'aquestes unitats
documentáis contcnen, a mes de rescriptura orií^inaL
trasllats o copies validades pels corresponcnts notaris i
sovint redactades en difcrcnts epoques. Els documcnts.
ordenats niiniericament. es troben classiFicats per

matcrics. seguinc la metodología arxívística tradicional.
Aquesta organització, ideada peí notari-arxiver casteUoní Bernat Joscp Llobet en el scglc XVII, encara és
vigent avni día. En una guia deis dociiiiients de TarNiu
del conitaC, publicada per TAjuntanient de Castelló
d'EmpLÍries l'any 1993 i escrita per Antonio Sánchez
González, aleshores arxiver de TArxiu Ducal de Medinaceli. queda absoiiitament eonfirmat que la classificnció emprada es rcgeix pcl treball desenvolupat per Llobet, No obstanc aixó. mentre el fons no estigui del tot
catalogat, aquesta guia esdevé indispensable per localitzar i consultar Tarxiu eomtal.
Amb el henentes t|ue un fons documental eom el
d'EiiipLÍries en un suporc digital esdevindria un niitja de
diÍLisió i de recerca niolt efectiu, rAjuntanient de Castelló va decidir iniciar els cramits per implantar un projectc
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de digitnlització. Les
feines van ser Lidjiídicades a Archim.iiue. una
empresa francesa nnib
nioUa experic'iicia en
aqiicst sector.
Amh la convcrsió
deis 148 rotlles de
microfilm a suport
digital sMia obtingiit mi
rcsultac ópdm. L'arxiii
actiialiiient disposa de
101.201 iniatges conipriniidcs en JPG a 2(10
dpi en escala de grisos i
anib tota la inforniació
cninia^atzemada al disc
dur deis tres ordinadors
de l'Arxiu Historie.
Pera la consulta i la
difusió del fons s'ha
elaborac una base de
dadcs que. connectada
Inaugurado de l'Arxiu Historie del 15 de marg de 2003, en presencia del conseller de Cultura,
a Liii visualitzador, pei"Jordi Vilajoana, el duc de Sagorb i comte d'Empúries. Ignacio de Medina
niet llegir els d o c u y Fernández de CórdolDa i l'alcalde de Castellú. Xavier M, Sanllehí, entre d'altres.
nients i modificar-oe la
mida, b rotació i cls contrastos de llnni i Lfintcnsitat.
Salses, la Roca. UUrera...) <:ou\ també intorniaeió
En el fitxer de la base de dades hi consten els diferents camps que ajudaran a enllestir el futur eataleu; del
fons. La inforniaeió que contenen eadascun deis docunients—nonis de persones, de llocs, dates, codi de classificació, descriptors generáis...- queda recoUida i
introdui'da en acittest fitxcr per ser posteriormcnt recuperada i indexada.
Ara per ara, ja han cstat catalogats intorniaticament
L23() documents, Si be la major part correspouen ais
segles XIII i XíV, també es conserva molta docunientació deis segles XI i XII. L'escriptura niés antiga data
del 30 d'agost de ^AS') i es tracta de la presentació d'un
mauanient del rci liMnc Lotari al lualíum o tribunal del
comte Gausfrcd d'Empúries, amb assistencia del vescomte Entego i diterents persoualitats de l'epoca.
L'abasC geografic i la relació de ttiponinis que apareixcn en el fons és realment extensa. A banda de la
informaeió sobre les viles i castells del conitat d'Empúries, també hi apareixcn multitud de dades sobre els
castells i viles del RosscUó (castel! de la Clusa, Tatzó,

sobre ciutats del sud de Fran<,-a i d'ltalia, arraii de les
relacious comerciáis deis comtes o bé per motius
estrictament dinastics i niatriniooials {Marsella, Narboua, Napols. Tareiit...). També son niolt significatius
els diferents dt>cimieius que versen sobre les possessions deis comtes d'Empúries a Tilla de Mallorca.
El fons del eomtat d'Empúries, juntamcnt amb la
documcntació histórica del municipi, és consultable a
la segona planta de la Cúria-prcsó, edifiei recentment
rehabilitat. Aquest servei fon inaugiu'at el 15 de mar^
de 2003 en presencia del conseller de Cultura de la
Cleneralitat i del comee d'Empúries i duc de Sogorb.
L'organització. liescripció i actualitzaeió tecnológica de l'extensa i rica intorniaeió que contenen els
docunients del eomtat d'Empúries és luia tasca laboriosa que quan s'liagi conclos obrira les portes a noves
investigacions i de ben segur canváara algiuis postulats
sobre la historia d'aquest territori.
Marisa Roig h iJTxim-m.

