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ebla Armarium | Col�lecció Archivum Secretum 

L’Arxiu Gavín continua descobrint antigues esglésies a Catalunya 

http://www.eblagestiodocumental.cat/armariumMapa.htm  
 
 

    
 
 
Quants catalans saben que el nostre país és l’únic del món que té tots els seus edificis religiosos 
catòlics inventariats? Quants tenen notícia que un dels arxius personals més importants d’Europa 
segons la UNESCO és precisament a Catalunya? L’equip d’ebla Gestió Documental, conscient que el 
públic no especialitzat desconeix força aquesta realitat, vol contribuir a la difusió de l’arxiu català més 
singular i, alhora, relativament poc conegut: l’Arxiu Gavín. Situat al monestir de Santa Maria de Bellpuig 
de les Avellanes, a la comarca de la Noguera, i bastit durant dècades per la feina gairebé anònima del 
Josep Maria Gavín –veritable Indiana Jones català que ha figurat diverses vegades al Llibre dels 
rècords catalans–, i dels centenars de voluntaris que l’han ajudat, l’Arxiu Gavín és un referent de la 
memòria cultural i religiosa del poble català.  
 
 
El Josep Maria Gavín 
 
El Josep Maria Gavín i Barceló (Barcelona, 1930) ha estat des de ben petit un veritable addicte al 
col�leccionisme. Recolzat per una família profundament catòlica, als quatre anys inicia una col�lecció 
d’estampes de Sant Josep que li durà més d’un maldecap durant la Guerra Civil. Un cop acabats els 
estudis entra a treballar a La Caixa de Pensions i comença a dedicar les seves estones lliures al que 
serà el seu gran projecte vital: la cerca d’esglésies per tot Catalunya. El 1966 es fa soci de la Unió 
Excursionista de Catalunya i a través d’aquesta entitat entra en contacte amb estudiosos que l’ajuden 
en la recerca. Arran dels seus continus viatges pel territori català fotografiant esglésies i recollint dades, 
l’any 1978 publica el primer volum de l’Inventari d’Esglésies de Catalunya. La resta de volums van 
apareixent a mida que el Josep Maria Gavín acumula informació en el seu propi domicili a Valldoreix –
convertit ja en un arxiu– fruit de les visites que realitza per tots els municipis del nostre país.  
 
La seva trajectòria el du l’any 1979 a la presidència dels Amics de l’Art Romànic –societat filial de 
l'Institut d'Estudis Catalans–, càrrec que ocuparà durant quatre anys. El veritable reconeixement a la 
seva feina, però, arriba l’any 1984 quan és honorat amb la Creu de Sant Jordi. El 1985, La Caixa, 
sabedora de la trajectòria del Josep Maria Gavín, l’allibera de les seves responsabilitats laborals 
mantenint-li el sou, cosa que facilita la seva dedicació en exclusiva a l’arxiu. Des d’aleshores ha fet més 
d’un miler de conferències, exposicions i xerrades; ha col�laborat a través de l’arxiu en més de cinc 
cents llibres; i ha compartit les seves experiències a través de premsa i ràdio. Actualment presideix 
l’Associació Catalana de Col�leccionistes i no para de viatjar arreu del món. 
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La història de l’Arxiu Gavín 
 
L'excedència laboral suposarà per al Josep Maria Gavín la dedicació exclusiva envers l’arxiu. A partir 
d’aleshores crea nous fons i col�leccions i, gràcies a les nombroses donacions individuals i d’entitats, i a 
l’ajuda de diversos voluntaris, el fons de l’arxiu assoleix unes dimensions tals que el Josep Maria Gavín 
decideix, entre els anys 1985 i 1987, vendre a la Generalitat de Catalunya bona part del fons acumulat 
fins a aquell moment per tal d’obtenir recursos per continuar la seva tasca. 
 
Pels volts de l’any 2000 l’arxiu ha triplicat el seu fons i, arran dels seriosos problemes d’espai que 
apareixen, s’inicia la cerca d’alguna institució que vulgui allotjar l’arxiu, tot prioritzant el fet d’ubicar el 
material en un mateix indret per tal de seguir el criteri d’unitat d’arxiu. Es descarta la possibilitat de 
donació a l’Arxiu Nacional de Catalunya, ja que la voluntat que el fons continuï sent obert i accessible a 
tothom no és compatible amb la llarga espera de temps que suposarien les tasques d’instal�lació i 
catalogació del material en aquesta entitat. 
 
En un primer moment s’arriben a acords amb l’Ajuntament de Tàrrega i es trasllada una bona part del 
fons de l’arxiu cap a la capital de l’Urgell. Per causes diverses els acords no es materialitzen i la 
documentació s’acaba guardant en un magatzem d'aquest municipi. La resta del fons i la feina d’arxiu, 
tanmateix, continuen a Valldoreix. Pels volts de l’any 2005 es contacta amb els Germans Maristes de 
Catalunya i aquests accedeixen a donar continuïtat a l’arxiu en les dependències del monestir de Santa 
Maria de Bellpuig de les Avellanes, situat a la comarca de la Noguera. Durant el 2007 s’efectua el 
trasllat de la documentació dipositada a Tàrrega i també de bona part de la que hi ha a Valldoreix i 
s’arriba a un acord amb la Generalitat, que accedeix a fer cessió del material que posseïa. 
 
Finalment, el 4 d’octubre de 2008 s’inaugura l’Arxiu Gavín (http://arxiugavin.wordpress.com) en la seva 
ubicació definitiva al monestir de les Avellanes. Poc a poc es va efectuant la transferència de la 
documentació que resta a Valldoreix, on encara continuen treballant el Josep Maria Gavín i una 
trentena de voluntaris i on hi romanen dues col�leccions completes que encara no han estat 
traslladades.  
 
 
 
L’Arxiu Gavín en el monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes 
 
El monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes posseeix una dilatada història. Bastit per 
l’ordre monàstica dels premonstratesos en el segle XII, aviat assoleix el seu esplendor gràcies a les 
donacions i a la protecció dels comtes d’Urgell, que l’utilitzen com a panteó. Després d’una llarga 
decadència el monestir ressorgeix durant el segle XVIII amb l’Escola Històrica de les Avellanes, 
precursora de la historiografia moderna catalana i creadora de la important biblioteca del monestir, avui 
desapareguda. El segle XIX ve marcat per la ruïna del monestir, temps en que alguns dels sepulcres 
comtals són traslladats a l’altra banda de l’Atlàntic, concretament al museu novaiorquès de The 
Cloisters (http://www.metmuseum.org/cloisters), per no retornar mai més a Catalunya. En aquest difícil 
context una breu estada d’una comunitat de l’ordre de la Trapa no impedirà la desaparició definitiva del 
cenobi.  
 
Els Germans Maristes (http://www.maristes.cat) –comunitat religiosa no monacal– s’instal�len a les 
Avellanes el 1910 i inicien una nova etapa amb la voluntat de reprendre l’antiga tradició monàstica per 
adaptar-la als temps presents. En l’actualitat el monestir (http://www.monestirdelesavellanes.com) 
ofereix als visitants la seva hostatgeria i casa d’espiritualitat –amb sales de reunions i servei de 
restauració– a més d'una variada oferta d’activitats relacionades amb el benestar personal així com 
amb l’excursionisme i esports nàutics pels espais naturals de la serra del Montsec. El monestir també 
vol recollir l'herència i l'esperit del seu passat a través del seu Arxiu històric  
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(http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/ca/arxius-i-biblioteca/amba), que actualment fa les 
funcions d'arxiu històric de l'Institut dels Germans Maristes de Catalunya; la Biblioteca; i l'Arxiu Gavín –
tots ells gestionats pel Servei de Documentació i Arxiu dels Germans Maristes de Catalunya–. En 
aquest darrer aspecte és lloable l'esforç divulgatiu dut a terme des del monestir mitjançant iniciatives 
com les I Jornades d’Història, que hi van tenir lloc l'octubre de 2010: 
http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/ca/cronicajornades. 
 
L'Arxiu Gavín –emplaçat en un edifici annex de dues plantes que havia estat antigament fusteria, 
ferreria i magatzem– es troba dividit en tres àmbits: la sala de treball i consulta –presidida per la Mare 
de Déu dels Arxius–; el dipòsit; i la zona per a exposicions –on es mostren de manera permanent 
algunes llibretes de camp del Josep Maria Gavín–. L'equip d'ebla Gestió Documental, en la visita que 
va realitzar l'octubre de 2010 a tots els recintes del monestir, va poder comprovar la importància i 
singularitat dels fons de la mà dels seus treballadors. L'Arxiu Gavín compta amb un arxiver a temps 
complet, el Josep Sansalvador, que rep el suport dels dos arxivers que treballen al monestir, el Robert 
Porta i la Montse Sánchez, així com dels voluntaris que treballen amb el Josep Maria Gavín a 
Valldoreix. A dia d’avui ja estan instal�lades de manera definitiva gairebé totes les col�leccions i s'està 
procedint a la catalogació informatitzada del fons seguint els criteris establerts en el Sistema de Gestió 
Documental dels Germans Maristes de Catalunya, tot i que el Josep Sansalvador –tal i com ho 
confirmarà amb una demostració in situ– és capaç de trobar qualsevol document de manera manual en 
menys d'un minut. 
 
 
 
El fons  
 
El fons documental de l'Arxiu Gavín –considerat per la UNESCO com un dels fons personals més 
importants d'Europa– està format per 48 col�leccions. Hi destaquen la col�lecció d’estampes o postals 
religioses –de Sant Josep, Sant Jordi, Marededéus, recordatoris de comunió, defunció, etc.–, amb més 
de mig milió d'exemplars; la col�lecció de goigs –la segona més gran de Catalunya, per darrera de la 
del monestir de Montserrat–; la col�lecció de personatges catalans, amb documentació sobre 76.000 
personatges del nostre país; la col�lecció corresponent als pobles del Principat, amb més de 650.000 
articles i documents ordenats per comarques i pobles catalans sobre els seus castells, pedrons, 
fornícules, dolmens, menhirs, masies, pous de glaç, ponts, creus de terme, etc.; la col�lecció de més de 
mig milió de postals i fotografies de patrimoni arquitectònic de tot el món –70.000 de les quals 
corresponen a Catalunya–; i finalment l'inventari d'esglésies de Catalunya, la singular col�lecció que ha 
projectat mundialment l'arxiu. 
 
Tot el material de l'arxiu prové íntegrament de la feina desenvolupada pel Josep Maria Gavín, els 
treballadors i els voluntaris de l'arxiu, així com de les quantioses donacions que es van rebent 
periòdicament. El seu nombre és tal que l’equip de l’arxiu va decidir no guardar cap tipus de referència 
sobre els donants de documents. D’altra banda, el material repetit o que no té interès per a l'arxiu no 
s’elimina ja que s'aprofita per intercanviar amb altres col�leccionistes.  
 
El fons posa a disposició dels usuaris un ampli ventall de canals per facilitar la consulta, a banda de la 
visita personal: telèfon, correu electrònic i també xat. La prova de la importància del fons –que rep 
moltes consultes especialitzades– queda demostrada a través de les vora de cinc-centes 
col�laboracions en llibres que ha fet l'arxiu.   
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L’inventari d’esglésies 
 
Els inicis de l'inventari d'esglésies de Catalunya es remunten a un primer inventari que fa el Josep 
Maria Gavín d'esglésies que tenen campanar. En adonar-se que aquesta feina la acabaria aviat, 
l’amplia a qualsevol edifici religiós catòlic –església, ermita, capella, monestir, convent, catedral, oratori, 
etc.–, de propietat eclesiàstica, particular o pública, amb culte o dessacralitzat, i amb independència del 
seu estat de conservació –s'inventarien fins i tot els espais on hi havia hagut un edifici religiós–. Aquest 
perseverant treball de catalogació d'edificis religiosos d'un país –fenomen únic en tot el món–, és 
reconegut finalment amb la Creu de San Jordi, atorgada per la Generalitat de Catalunya a en Josep 
Maria Gavín el 1984. El fet d'haver trepitjat tots els pobles i ciutats de Catalunya –desplaçant-se a peu 
pels seus racons més inaccessibles i desconeguts– per tal d'elaborar l'inventari l'ha portat també a 
figurar al Llibre dels rècords catalans.   
 
L'inventari d'esglésies de Catalunya ha fotografiat i estudiat fins ara prop de 27.000 edificis religiosos 
catòlics del Principat, la Franja de Ponent, la Catalunya Nord i Andorra. Les prop de 300.000 fotografies 
i les informacions recollides –sempre contrastades personalment– han cristal�litzat en un inventari que 
ha estat publicat en 30 volums. Els més de trenta anys de feina del Josep Maria Gavín i els seus 
col�laboradors estan degudament arxivats al monestir de les Avellanes amb una sistemàtica que 
segueix criteris geogràfics –per rigorós ordre alfabètic– per comarca, municipi i agregats. Les feines 
d’anàlisi –actes de consagració, toponímia, fonts orals, etc.–, i de camp, que en molts casos es podrien 
qualificar de detectivesques, han dut a descobrir un total de 63 esglésies de les quals, o bé no se'n 
tenia notícia –com les restes trobades l'any 2009 prop de Sant Llorenç de Montgai 
(http://bondia.cat/component/content/article/85-cultura/5644-troben-restes-duna-esglesia-romanica-a-
sant-llorenc-de-montgai)–, o bé es donaven per desaparegudes –com les del despoblat de Puiforniu, a 
la Vall Fosca (http://www.3cat24.cat/noticia/29944/altres/Troben-dos-nous-temples-romanics-al-Pallars-
Jussa)–. 
 
El Josep Sansalvador compagina les diferents tasques d'arxiu amb l'actualització de l'inventari 
d'esglésies. A dia d'avui ha completat diverses comarques del Pirineu i de Ponent i, de moment, ha 
descobert a l’Alt Urgell 18 esglésies romàniques que no havien estat inventariades pel Josep Maria 
Gavín, i ha detectat nombroses afirmacions errònies incloses en conegudes publicacions 
especialitzades en art romànic. Es constata, doncs, que l’equip de l’Arxiu Gavín encara té corda per 
continuar trescant per la geografia catalana a la recerca d’esglésies oblidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


