Fons Josep Martinell Bruguera
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
AMP (Arxiu Municipal de Palafrugell)

Nivell de descripció
Fons

Títol
Fons Josep Martinell Bruguera

Data(es)
1835-2000

Volum i suport
2’82 m/l (11unitats d’instal·lació, 4 carpetes i un tub).

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor
Josep Martinell Bruguera

Història del productor
Josep Martinell Bruguera, pintor i escriptor, va néixer a Palafrugell el 1912 en
una família de tapers. Als catorze anys va començar a treballar com a pintor de

parets amb un familiar seu. Es va guanyar la vida com a dibuixant, decorador,
cartellista i pintor de quadres. Les seves obres es troben en publicacions
(edicions de bibliòfil d’obres de Pla junt amb el seu mestre Lluís Medir, el llibre
de George Duplain Croquis catalans (1955), col·laboracions a la Gazette de
Lausanne o la Revista de Palafrugell, etc.), plafons, quadres, mobiliari...
Va conèixer Josep Pla el 1947 quan va realitzar les il·lustracions per al llibre
Peix Fregit. La seva relació es va intensificar els últims anys de la vida de Pla.
Va ser membre del Patronat de la Fundació Josep Pla, per desig del mateix
escriptor. És autor dels llibres Josep Pla, vist de prop (Pòrtic, 1972) i Josep Pla,
vist per un amic de Palafrugell (Destino, 1996). El llibre Escrits d’ahir (Edicions
Baix Empordà, 1999) és un recull d’articles i escrits diversos de Josep Martinell
apareguts en diferents publicacions periòdiques. Va morir el 12 de març de
2001.

Història arxivística
La documentació va ser conservada per ell mateix i pels seus hereus fins al seu
ingrés a l’Arxiu Municipal de Palafrugell.

Dades sobre l’ingrés
Ingressos 25/1994 (aprovat per Comissió de Govern amb data 6 de setembre
de 1994), 65/1999, 16/2003, 42/2004 (aprovat per Junta de Govern Local amb
data 1 de juliol de 2004), 14/2005, 11/2007, 86/2012 i 43/2014.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut
Fons on destaquen dibuixos i esbossos però també fotografies de diferents
obres de Josep Martinell. Entre la documentació familiar destaquen les
nombroses llibretes escolars dels germans Josep i Carmen Martinell, on es pot
veure la facilitat pel dibuix de Josep Martinell. També destaquen les nombroses
fotografies familiars, moltes de les quals varen ser realitzades a Brussel·les, on
vivia una part de la família que es dedicava a la producció de suro. Els llibres
copiadors de cartes de la fàbrica de suro i les diverses postals també permeten
constatar aquesta vinculació amb Brussel·les.

Sistema d’organització
Dins del fons hi ha documentació personal i artística de Josep Martinell,
documentació familiar i documentació de la fàbrica de taps que tenia la seva
família.
1. Documentació personal
2. Documentació familiar
3. Fàbrica de taps de Francesc Martinell

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
La documentació és de conservació permanent.

Increments
No es preveuen increments.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Condicions d’accés
L’accés a la documentació del fons és públic.

Condicions de reproducció
Les reproduccions de documentació es regiran segons la normativa del
Reglament del Servei d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Palafrugell.

Llengües i escriptures dels documents
Les llengua predominant és el castellà.

Característiques físiques i requeriments tècnics
En general els documents que formen la unitat de descripció es troben en bon
estat.

Instruments de descripció
S’ha elaborat un inventari del fons realitzat per Núria Casellas, amb direcció de
M. Concepció Saurí l’any 2013.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Existència i localització dels originals
Els originals de la unitat de descripció es troben a l’Arxiu Municipal de
Palafrugell però també una part és conservada pels seus hereus.

Documentació relacionada
Fundació Josep Pla, col·lecció Josep Martinell.
Hemeroteca AMP, Revista de Palafrugell.
Col·lecció programes. AMP. Programes de la Festa Major.
Museu del Suro de Palafrugell, llibretes de notes de Francisco Martinell Rubau.
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ÀREA DE NOTES

Notes
Les llibretes de notes de Francisco Martinell Rubau, pare de Josep Martinell, es
varen localitzar a la casa familiar i han estat cedides al Museu del Suro. El
treball Transcripció de les llibretes de notes de Francisco Martinell Rubau,
encarregat d'una fàbrica de taps de Palafrugell transcriu part del seu contingut.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es)
Descripció realitzada per Núria Casellas i Noguer. Descripció finalitzada el
febrer de 2013 i actualitzada el novembre de 2018.

Fonts
Inventari del Fons Josep Martinell Bruguera

Regles o convencions
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat
de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i
Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

