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Fons Pere Puig i Quintana  

de l’Institut d’Estudis Catalans 

 

Àrea d'identificació 

Codi de referència: UD- Fons personals - FPPQ 

Nivell de descripció: Fons 

Títol: Fons Pere Puig i Quintana  

Dates: 1907-1981 

Volum: 42 caixes d'arxiu normalitzada del fons d'arxiu,12 caixes de trasllat del fons 

bibliogràfic. Total: 10 M/L 

Suport: Paper, material fotogràfic, material gràfic 

 

Àrea de context 

Nom del productor: Pere Puig i Quintana. 

Història del productor: Advocat, mecenes i editor. 

Pere Puig i Quintana Igualada, 1907 - Orpí, Anoia, 1981) fou un advocat i activista 

cultural català. Fou un catalanista i catòlic que es va mantenir fidel a la Generalitat 

republicana. L'any 1932 fou un dels primers militants d'Unió Democràtica de Catalunya 

i tingué una destacada actuació patriòtica i en favor de la cultura catalana sota el 

franquisme. Després de l'exili francès, creà Benèfica Minerva, denominada Agrupació 

Cultural Minerva a partir de 1951,entitat que es dedicava clandestinament al mecenatge 

d'escriptors catalans, i en la difusió de la llengua catalana mitjançant classes 

clandestines i ajudant al manteniment d'institucions il·legalitzades com la nostra, l'Institut 

d'Estudis Catalans. L'associació mantenia les seves reunions en el despatx professional 

de Pere Puig, que era secretari de l'entitat. 

El seu fons documental d’arxiu està format per originals d'obres, correspondència, i 

nombrosos expedients corresponents a la seva activitat professional i acadèmica, 

generats pel seu càrrec de secretari de l'Associació Cultural Minerva, així com en 

l'Editorial Alcides, dues excepcionals iniciatives empreses durant el franquisme. La 

correspondència, i els expedients reflecteixen els vincles amb membres de l’Institut 

d'Estudis Catalans,i també amb nombroses personalitats del món social i cultural català. 

El tractament d’aquest fons permetrà conservar-lo amb el material de conservació 

adequat, i difondre i posar a disposició els seus continguts, molt relacionats amb el 

patrimoni editorial i literari català, i tots ells cabdals per a la recerca i la investigació del 

patrimoni literari i cultural català. 
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Història arxivística i dades sobre l’ingrés: Arxiu particular cedit per la senyora Sra. 

Caterina Basora Orfila, a favor de l’Institut d’Estudis Catalans, l’1 de juliol de 2022. 

 

Àrea de contingut i estructura 

 

Abast (geogràfic i cronològic): 1907-1981, Barcelona. 

Contingut (tipologia, matèria...): Correspondència, originals d’obres, documentació 

administrativa, fotografies, documents gràfics. 

Sistema d’organització:  

Organització segons quadre de classificació: 

 
 

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ 
 
 

01. ACTIVITAT PERSONAL I FAMILIAR [Caixes 1-8] 
 
 01.01. Activitat personal  

  01.01.01. Documents identificatius  
  01.01.02. Activitat acadèmica  
  01.01.03. Activitat agrícola  
  01.01.04. Administració del patrimoni   
  01.01.05. Relacions personals i familiars  
   01.01.05.01. Documentació familiar  
   01.01.05.02. Documentació extra-familiar   
   01.01.05.03. Fotografies familiars  
  01.01.06. Memòries, diaris i agendes  
  01.01.07. Documentació mèdica 
  01.01.08. Necrològiques   
  01.01.09. Anotacions diverses personals  
  01.01.10. Anotacions sobre història  
  01.01.11. Objectes  
  01.01.12. Dibuixos    
  01.01.13. Documentació d’altri (poesia, música i teatre)  
 01.02. Activitat familiar  
 
02. ACTIVITAT PROFESSIONAL  [Caixes 8-33] 
 
 02.01. Activitat editorial  

02.01.01. Administració de l’Agrupació Benèfica Minerva1 
02.01.02. Administració de l’Editorial Alcides 
02.01.03. Obres 

02.02. Activitat jurídica 
 
03. ACTIVITAT CREATIVA [Caixa 33] 

 
03.01. Poesia 
03.02. Narrativa  
03.03. Anotacions diverses 
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04. RELACIONS EXTERNES [Caixes 34-38] 

 
 04.01. Correspondència enviada i rebuda 
 04.02. Correspondència entre tercers  

04.03. Targetes de visita   
 
05. ACTIVITAT ASSOCIATIVA I POLÍTICA [Caixes 38-39] 

 
 05.01. Activitat associativa  

05.02. Activitat política   
 
06. ACTIVITAT DE REPRESENTACIÓ [Caixa 40] 
 
 06.01. Projecció pública 
  06.01.01. Documentació sobre [el productor del fons] 

06.01.01.01. Notes biogràfiques  
06.01.01.02. Entrevistes 

 06.01.01.03. Obsequis i dedicatòries 
 06.01.01.04. Invitacions  
 06.01.01.05. Discursos 

 
 

07. RECURSOS D'INFORMACIÓ [Caixes 40-42] 
 07.01. Dossiers temàtics  

07.02. Monografies   
 07.03. Publicacions  
 07.04. Documentació impresa  

07.05. Fullets 
 07.06. Reculls de premsa 

07.07. Documentació Post Mortem 
 

 
 
1 Tot i que l’activitat desenvolupada pel productor del fons referent a l’Administració de l’Agrupació Cultural 
Minerva pot considerar-se “Activitat associativa”, s’inclou en la sèrie “Activitat professional” a causa de 
l’estreta vinculació amb l’Administració de l’Editorial Alcides i el mecenatge i l’edició de les obres.  

 
 
 

Inf. sobre avaluació, tria i eliminació: Fons personal. Tancat. No hi ha tria ni 

eliminació. La documentació és de conservació permanent. 

Increments:  No es preveuen increments. 
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Àrea de condicions d'accés i us 

Condicions d'accés: Segons la normativa de l'Arxiu de l'IEC, conveni signat entre la  

Sra. Caterina Basora Orfila a 1 de juliol de 2022, i la legislació vigent sobre propietat 

intel·lectual.1 

Condicions de reproducció: Segons legislació vigent sobre propietat intel·lectual2 

Llengües i escriptures dels documents: Català, espanyol, francès. 

 

Àrea de control de la descripció 

 

Autoria i data: Servei de Documentació i Arxiu de l’IEC, desembre de 2022. 

Fonts:  

 La pròpia unitat de descripció 

 Bibliografia de l’època i biografia de Puig i Quintana 

 

Regles i convencions:  

 Normativa pròpia de l'IEC  

 Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: 

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General 

d’Arxius, 2007. 

                     

1 Espanya. "Real decreto legislativo núm. 1/1996 de 12-04-1996, aprueba el texto refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual (RCL 1987/2440), regularizando, aclarando y armonizando las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia". Boletín Oficial del Estado. 22-04-1996, núm. 97. 
pàg. 14369. 


