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1. Pere Bosch i Gimpera (Barcelona 1891-Mèxic 1974)
Apartat que correspon a documents familiars, estudis cursats i premis rebuts. Inclou també,
documentació sobre diverses entitats amb les quals havia establert relació.
Conté un epistolari reduït que no és representatiu de la seva trajectòria professional degut,
segurament, a que la seva correspondència està recollida en el llibre 58 anys i 7 dies de Francisco
Gràcia, Josep M. Fullola i Francesc Vilanova.
Conté diversos contractes d'edició d'obres del Dr. Bosch i Gimpera com ara el que l'editor Caro
Reggio va redactar per a l'obra Arqueología y arte preibéricos o el signat entre la Fundació Bernat
Metge per una banda, i Pere Bosch i Gimpera i Carles Riba per l'altra, per a la traducció dels
Himnes homèrics al català. També les galerades del prefaci que Pere Bosch i Gimpera va escriure
per a l'obra de Ferran Soldevila Barcelona sense Universitat.
El Dr. Bosch i Gimpera era un gran coneixedor de llengües: català, castellà, francès, alemany,
anglès, llatí, grec, etc. S'hi uneix a aquesta circumstància el fet de ser un gran arqueòleg. Es
poden valorar en la seva real importància les traduccions de l'obra d'A. Schulten Fontes Hispaniae
Antiquae, de la qual fou també editor literari, i que més tard va continuar Lluís Pericot i Garcia. Va
impartir diversos cursets tant a la Universitat de Barcelona com a altres universitats, i dins del
fons s'hi troben esborranys de conferències així com articles manuscrits i mecanografiats,
recensions publicades en diverses revistes i diaris i documentació relacionada amb la seva
col·laboració en els Estudis universitaris per a obrers.
Les Notes d'estudi (unes 300), malgrat ser disperses i incompletes, donen una idea de la gran
capacitat de treball del Dr. Bosch i Gimpera: Edat del bronze, del ferro, Prehistòria a Catalunya, a
les Balears, a la resta d'Espanya, a Europa (amb especial atenció a la cultura crètico-micènica), a
països no europeus...
La seva principal activitat professional fou com a catedràtic d'Història Antiga i Medieval a la
Universitat de Barcelona. Nomenat primer Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (19331939), va defensar amb energia la reforma universitària.
De la seva docència se'n guarden nombrosos documents: el cartell del 2n Congrés Universitari
Català (1920), els derivats de la preparació de classes, els referents a la Universitat radiada o els
que es reflecteixen als diferents concursos de lectorat d'idiomes. Molts d'aquests documents
corresponen a l'època de la Guerra Civil espanyola.
Director del Servei d'Investigacions Arqueològiques de l'Institut d'Estudis Catalans, dugué a terme
múltiples excavacions a Catalunya i a Mallorca de les quals es troben en aquest fons uns quants
mapes, nombrosos croquis de monuments megalítics i 2 àlbums de fotografies.
Dues capses de fitxes i notes soltes formen la bibliografia recollida amb cura pel Dr. Bosch i
Gimpera per tal d'assolir uns treballs rigorosos i documentats.
Aquest apartat es complementa amb 3 capses (encara sense descriure ni classificar) de recensions
d'obres del Dr. Bosch i Gimpera i d'escrits sobre ell.
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2. Lluís Pericot i Garcia (Girona 1899-Barcelona 1978)
El Curriculum vitae i els estudis cursats (amb apunts, treballs de classe, etc.) corresponen al
primer punt d'aquest apartat.
Entitats amb les quals es relacionava, ajuda a conèixer el context cultural i social que el Dr.
Pericot i Garcia va freqüentar.
La resta dels documents estan desats en capses, pendent de la seva ordenació i classificació.

3. Fons de consulta
El fons de consulta utilitzat pel Dr. Bosch i Gimpera i el Dr. Pericot i Garcia - format per llibres,
revistes, bibliografia diversa i una gran quantitat de retalls de premsa - també es troba desat en
capses pendent de la seva ordenació i classificació.

4. Universitat de Barcelona. Seminari de la Càtedra d'Ètica
Per tal de dur a terme un estudi sociològic i en resposta a una petició de la Càtedra d'Ètica de la
Universitat de Barcelona, els Almacenes Rodríguez de Madrid van enviar les cartes als Reis Mags
que els nens els hi van entregar entre els anys 1921 i 1925.
En aquest apartat s'hi troben ordenades aquestes cartes, així com d'altres també adreçades als
Reis Mags i provinents de la ciutat de Terrassa.
Altres documents de la Càtedra d'Ètica estan pendents de ser ordenats i classificats.

5. Societat Astronòmica de Barcelona
Diverses circumstàncies històriques han determinat que importants documents de la Sociedad
Astronòmica de Barcelona es trobin formant part, avui dia, del fons Bosch i Gimpera.
Cal destacar-ne:

•

Les Actes de la Junta Directiva de la Societat des del seu començament l'any 1910 fins al
1923.

•

Nombroses i detallades descripcions, dibuixos i croquis de diferents observatoris d'arreu:
Cartuja (Granada), Lyon, Meudon i Paris (França), Greenwich (Gran Bretanya), Lick
(Santa Clara, Califòrnia), Yerkes (Chicago) i Mills (Santiago de Xile).

•

Dibuixos i fotografies dels diferents instruments utilitzats en aquells anys; dibuixos i
fotografies que donen notícia de l'estat del coneixement en aquell moment sobre els
cometes i les nebuloses.

•

Finalment es reporta un important donatiu del meteoròleg Rafael Patxot i Jubert a aquesta
Societat.
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