
ARXIUS D'ART JOAN SUTRÀ VIÑAS

 Nombre de registres: 42

TítolReferència

FP39 JOAN SUTRÀ VIÑAS

1 FONS JOAN SUTRÀ VIÑAS

Documents sobre les esglèsies de Montagut, Canapost, Sant Feliu de Guixols, Cornellà del Terri, Museu Diocesà de Girona, Sant 
Grau de Sadernes i Segueró entre 1928-1934.

15452

 Retaule de Montagut. Dibuix d’una creu [AS_m00001]1
Retaule de Montagut. Factura de restauració al rector de Montagut [AS_m00002]2
Retaule de Montagut. Invitació a la solemne festa inaugural de Sant Pere de Montagut [AS_m00003]3
Retaule de Canapost. Informe de l’estat de conservació del retaule gòtic de la Mare de Déu de la Llet pel bisbe de Girona 
[AS_m00004]

4

Retaule de Canapost. Carta del bisbe de Girona sol·licitant a Sutrà el pressupost de restauració del retaule de Canapost 
[AS_m00005]

5

Retaule de Montagut. Llistat de despeses de la restauració del retaule de Montagut [AS_m00006]6
Retaule de Montagut. Carta del rector Vicens Martinolas a Joan Sutrà demanant la viabilitat de la restauració del retaule de 
Montagut [AS_m00007]

7

Retaule de Montagut. Carta del rector Vicens Martinolas a Joan Sutrà sobre el pressupost de restauració del retaule de 
Montagut [AS_m00008]

8

Retaule de Montagut. Dibuix lletres PX, del sagrari de Sant Pere de Montagut [AS_m00009]9
Retaule de Montagut. Factura industrials [AS_m00010]10
Retaule de Montagut. Factura industrials [AS_m00011]11
Retaule de Montagut. Comptes per a una factura [AS_m00012]12
Retaule de Montagut. Anotacions de mides i preus [AS_m00013]13
Retaule de Canapost. Carta de la Diputació de Girona referent als treballs de conservació / restauració que ha dut a terme 
Joan Sutrà a Canapost [AS_m00014]

14

Església de Canapost. Projecte de conservació preventiva de l’església de Sant Joan de Canapost [AS_m00015]15
Església de Canapost. Esbós de part de la planta de l’església de Sant Joan de Canapost i anotacions de mides per a les 16
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obres de conservació [AS_m00016]
Església de Montagut. Relació de treballs de restauració i conservació preventiva [AS_m00017]17
Església de Canapost. Carta del bisbe de Girona a Sutrà [AS_m00018]18
Carta dels caputxins d’Olot a Joan Sutrà [AS_m00019]19
Retaule de Montagut. Invitació a la inauguració del retaule [AS_m00020]20
Retaule de Canapost. Comunicació de l’acord de la neteja del retaule [AS_m00021]21
Retaule de Canapost. Comunicació de l’acord de la neteja del retaule [AS_m00022]22
Retaule de Montagut. Esborrany del discurs de la inauguració de les obres de restauració de Sant Pere de Montagut 
[AS_m00023]

23

Altar Sant Feliu Guíxols. Proposta restauració de l’altar [AS_m00024]24
Carta de Josep Morera a Sutrà acompanyant un informe [AS_m00025]25
Església de Montagut. Carta del rector de Montagut a Sutrà sobre el pagament del sagrari [AS_m00026]26
Església de Montagut. Carta del rector de Montagut a Sutrà sobre els treballs de la cornisa [AS_m00027]27
Església de Montagut. Carta del rector de Montagut a Sutrà sobre els pressupostos de la pedra [AS_m00028]28
Església Montagut Sadernes, Sant Grau . Informe de l’estat de conservació de les esglésies pel Bisbat de Girona [AS_m00029]29
Església de Montagut. Carta del rector de Montagut a Sutrà suggerint l’ajornament d’una visita [AS_m00030]30
Església de Montagut. Factura de treballs i materials [AS_m00031]31
Església de Montagut. Carta del rector de Montagut a Sutrà sobre la data de la inauguració [AS_m00032]32
Església de Montagut. Carta per al subministrament de la fusta [AS_m00033]33
Església de Montagut. Carta del rector de Montagut a Sutrà sobre temes diversos [AS_m00034]34
Parròquia de Cornellà de Terri. Carta de Sebastià Puig a Sutrà sobre el pagament d’unes fotografies [AS_m00035]35
Església de Montagut. Carta del rector de Montagut a Sutrà sobre pagaments [AS_m00036]36
Museu Diocesà de Girona. Informe per a l’organització d’un museu diocesà a Girona [AS_m00037]37
Església de Montagut. Targeta del rector de Montagut a Sutrà per a l’encàrrec d’una col·lecció de fotografies del retaule 
[AS_m00038]

38

Església de Montagut. Targeta del rector de Montagut a Sutrà sobre el sosteniment del retaule [AS_m00039]39
Església de Montagut. Carta del rector de Montagut sobre l’entrega d’unes fotografies [AS_m00040]40
Escultura policromada de Verge amb Nen [AS_m00041]41
Església de Montagut. Fotografia d’una escena del retaule [AS_m00042]42
Església de Montagut. Fotografia d’una escena del retaule [AS_m00043]43
Església de Montagut. Fotografia d’una escena del retaule [AS_m00044]44
Església de Montagut. Fotografia d’una escena del retaule [AS_m00045]45
Escultura San Pedro patrón del Valle [AS_m00046]46
Església de Montagut. Fotografia d’una escena del retaule [AS_m00047]47
Església de Montagut. Recordatori de la festa inaugural de la restauració [AS_m00048]48
Església de Montagut. Recordatori de la festa inaugural de la restauració [AS_m00049]49
Església de Montagut. Recordatori de la festa inaugural de la restauració [AS_m00050]50
Església de Montagut. Recordatori de la festa inaugural de la restauració [AS_m00051]51
Església de Montagut. Recordatori de la festa inaugural de la restauració [AS_m00052]52
Església de Montagut. Recordatori de la festa inaugural de la restauració [AS_m00053]53
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Església de Montagut. Recordatori de la festa inaugural de la restauració [AS_m00054]54
Església de Montagut. Imprès de les despeses de la restauració de l’altar major [AS_m00055]55
Santuari de la Mare Déu del Mont. Inscripció de les lletres del sarcòfag de les taules del santuari del Mont (destruït) 
[AS_m00056]

56

Mare de Déu del Cós . Escultura policromada de Verge i Nen [AS_m00057]57
Mare de Déu del Cós. Escultura policromada de Verge i Nen, vestida  [AS_m00058]58
Anotacions sobre l’estat de conservació d’algunes taules [AS_m00059]59
S. M. Mont - Montagut-Segueró. Anagrama de TVMAS dels tres retaules [AS_m00060]60
Carta personal de Joan Llorens a Sutrà [AS_m00061]61
Retaule de Montagut. Fotografia de la taula de la resurrecció de Talita abans de la restauració [AS_m00062]62
Església de Montagut. Fotografia de l’altar major de Sant Pere de Montagut després de la restauració [AS_m00063]63
Església de Montagut. Fotografia de l’altar major de Sant Pere de Montagut després de la restauració [AS_m00064]64
Església de Montagut. Fotografia de l’interior en obres de Sant Pere de Montagut [AS_m00065]65
Església de Montagut. Fotografia de l’altar major de Sant Pere de Montagut en obres [AS_m00066]66
Església de Montagut. Fotografia d’una escena del retaule [AS_m00067]67
Església de Montagut. Fotografia d’una escena del retaule [AS_m00068]68
Església de Montagut. Fotografia d’una escena del retaule [AS_m00069]69
Església de Montagut. Fotografia d’una escena del retaule [AS_m00070]70
Església de Montagut. Fotografia d’una escena del retaule [AS_m00071]71
Església de Montagut. Fotografia d’una escena del retaule [AS_m00072]72
Església de Montagut. Fotografia d’una escena del retaule [AS_m00073]73
Església de Montagut. Fotografia d’una escena del retaule [AS_m00074]74
Església de Montagut. Fotografia d’una escena del retaule [AS_m00075]75
Església de Montagut. Fotografia de l’altar major de Sant Pere de Montagut [AS_m00076]76
Església de Montagut. Escultura de sant Pere de l’altar major [AS_m00077]77
Església de Montagut. Fotografia d’una escena del retaule [AS_m00078]78
Església de Montagut. Fotografia d’una escena del retaule [AS_m00079]79
Montagut-Canapost. Carpeta original on es recullen els documents 00001 a 00079 [AS_m00080]80

Documents sobre la catedral de Barcelona, Darnius i Catalunya entre 1932-193415456

Catedral de Barcelona. Carpeta original on es recullen els documents 00082 a 00119 [AS_m00081]1
Catedral de Barcelona. Carta de Bernardí Martorell a Sutrà referent a una reunió amb la comissió [AS_m00082]2
Catedral de Barcelona. Targeta de Bernardí Martorell a Sutrà sobre l’estat d’un malalt (retaule?) [AS_m00083]3
Catedral de Barcelona. Nota de Carlos Gorgot a Sutrà sobre recomanacions per poder restaurar retaules [AS_m00084]4
Catedral de Barcelona. Carta de Bernardí Martorell a Sutrà sobre el pressupost per a la restauració del retaule [AS_m00085]5
Catedral de Barcelona. Targeta de Bernardí Martorell a Sutrà referent al criteri de restauració [AS_m00086]6
Catedral de Barcelona. Targeta de Bernardí Martorell a Sutrà demanant celeritat [AS_m00087]7
Catedral de Barcelona. Targeta de Bernardí Martorell a Sutrà referent a l’arribada d’aquest a Figueres [AS_m00088]8
Catedral de Barcelona. Enviament d’un quadre per tren (Barcelona-Figueres)  [AS_m00089]9
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Catedral de Barcelona. Notícia de La Veu de L’Empordà sobre l’adjudicació de la restauració del retaule de santa Tecla i sant 
Sebastià de la catedral de Barcelona a Joan Sutrà [AS_m00090]

10

Catedral de Barcelona. Article sobre la restauració del retaule de sant Sebastià i santa Tecla a la Revista de Catalunya escrit 
per Joan Sacs [AS_m00091]

11

Catedral de Barcelona. Notes sobre personatges d’un retaule [AS_m00092]12
Catedral de Barcelona. Targeta de Bernardí Martorell a Sutrà convidant-lo a una conferència del Dr. Trens  [AS_m00093]13
Catedral de Barcelona. Notificació de Bernardí Martorell a Sutrà sobre el cobrament de la feina [AS_m00094]14
Catedral de Barcelona. Informe estat conservació del retaule gòtic de Sant Sebastià i de Santa Tecla i proposta de 
conservació preventiva i de restauració [AS_m00095]

15

Catedral de Barcelona. Carta on s’encomana la restauració del retaule de Sant Sebastià i Santa Tecla al Sr. Sutrà [AS_m00096]16
Catedral de Barcelona. Notícia de La Publicitat. Crida per part de Joan Sacs per l’estat ruïnós del retaule de Sant Sebastià i 
Santa Tecla [AS_m00097]

17

Catedral de Barcelona. Carta-pressupost de Joan Sutrà als administradors de l’Hospital de la Santa Creu i sant Pau, per a la 
restauració del retaule de Sant Sebastià i Santa Tecla [AS_m00098]

18

Catedral de Barcelona. Llistat despeses [AS_m00099]19
Catedral de Barcelona. Carta agraïment als administracions de l’hospital per restauració retaule Sant Sebastià i Santa Tecla 
[AS_m00100]

20

Catedral de Barcelona. Nota de Joan Sutrà amb mides de les taules i despeses [AS_m00101]21
Catedral de Barcelona. Avís d’arribada a Figueres de Martorell i programa de control [AS_m00102]22
Catedral de Barcelona. Avís a Sutrà de la disposició d’una bastida a la catedral [AS_m00103]23
Catedral de Tarragona. Retall de premsa. Esment que Joan Sutrà restaurarà el retaule de Solivella [AS_m00104]24
Catedral de Barcelona. Felicitació de Josep Morera a Sutrà per l’adjudicació de la restauració del retaule (sant Sebastià i santa 
Tecla) [AS_m00105]

25

Catedral de Barcelona. Avís d’arribada a Figueres de Martorell a Sutrà per a control del treball [AS_m00106]26
Catedral de Barcelona. Llistat despeses [AS_m00107]27
Catedral de Barcelona. Carta d’agraïment de Sutrà a Administradors Hospital Santa Creu i Sant Pau per encomanar 
restauració [AS_m00108]

28

Amics dels Museus de Catalunya. Anunci junta Directiva Associació Amics Museus de Catalunya [AS_m00109]29
Amics dels Museus de Catalunya. Anunci estatuts Associació Amics Museus de Catalunya [AS_m00110]30
Centre Excursionista Catalunya. Carta de F. Martín Julià a Sutrà per diversos temes [AS_m00111]31
Catedral de Barcelona. Targeta de Martorell a Sutrà on fa referència a les taules restaurades i a la traducció de l’article del Dr. 
Post, on apareix Joan Sutrà [AS_m00112]

32

Centre Excursionista Catalunya. Rebut del Centre Excursionista [AS_m00113]33
Centre Excursionista Catalunya. Carta de Martín a Sutrà sobre la impressió d’un article [AS_m00114]34
Centre Excursionista Catalunya. Carta de Martín a Sutrà sobre la impressió d’un article sobre el claustre d’Elna [AS_m00115]35
Catedral de Barcelona. Carta de Martorell a Sutrà sobre proves de neteja de les taules de sant Sebastià i santa Tecla 
[AS_m00116]

36

Catedral de Barcelona. Carta de Martorell a Sutrà expressant el seu malestar per l’incompliment dels terminis de la restauració 
[AS_m00117]

37

Exposició Arquitectura Darnius . Carta de Martorell a Sutrà encomanant-li fotografies de Darnius [AS_m00118]38
Catedral de Barcelona. Notes sobre taules Sant Sebastià i Santa Tecla [AS_m00119]39
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Documents sobre Solivella entre 1930-195915457

Retaule de Solivella. Carta del secretari dels Amics del Castell de Solivella sol·licitant informació de l’Arxiu Sutrà sobre el 
retaule  [AS_m00120]

1

Retaule de Solivella. Informe “La restauració d’un retaule signat per Mateu Ortoneda”, de Joan Sutrà [AS_m00121]2
Retaule de Solivella. Memòria Amics de l’Art Vell (retaule Solivella) [AS_m00122]3
Retaule de Solivella. Relació despeses restauració retaule Solivella [AS_m00123]4
Retaule de Solivella. Memòria Amics de l’Art Vell (retaule Solivella) [AS_m00124]5
Retaule de Solivella. Informe sobre estat conservació i restauració del retaule de la Mare de Déu de Solivella  [AS_m00125]6
Retaule de Solivella. Informe descripció exhaustiva de cada taula del retaule de Solivella (notes) [AS_m00126]7
Retaule de Solivella. Informe característiques retaule Solivella [AS_m00127]8
Retaule de Solivella. Factura taller fusteria  [AS_m00128]9
Retaule de Solivella. Agraïment per l’enviament d’uns treballs d’art [AS_m00129]10
Retaule de Solivella. Publicació Mateu Ortoneda i l’escola de Tarragona, per Alexander Soler i March [AS_m00130]11
Retaule de Solivella. Publicació Tarragona pintoresca y monumental, article “Els Ortonedes i el nostre Museu Diocesà, 
pàgines 4-7 [AS_m00131]

12

Retaule de Solivella. Article “El Retaule de Mateu Ortoneda i l’Excm. Dr. Manuel Borràs”, publicat a La Cruz [AS_m00132]13
Retaule de la Mare de Déu. Carpeta original on es recullen els documents 00120 a 00132 [AS_m00133]14

Correspondència personal i documents sobre Púbol, Cruilles, Montagut i catedral de Tarragona entre 1930-197115458

Retaule de Púbol. Descripció retaule i història [AS_m00134]1
Retaule de Cruïlles. Fitxa del retaule i documentació fotogràfica [AS_m00135]2
Retaule de Púbol. Sol·licitud d’Enric Descarnes a Joan Sutrà d’un article i clixés per a publicar al setmanari Costa Brava de 
Sant Feliu de Guíxols [AS_m00136]

3

Retaule de Púbol. Agraïment d’Enric Descarnes a Joan Sutrà [AS_m00137]4
Llistat restauracions de Joan Sutrà [AS_m00138]5
Retaule de Púbol. Article per al Tresor Artístic de la Costa Brava [AS_m00139]6
Retaule de Púbol. Esborrany d’un informe sobre el retaule per a Gala i Dalí [AS_m00140]7
Acadèmia B. A.. La fitxa s’ha utilitzat com a arxivador de documents [AS_m00141]8
Retaule de Púbol. Carta de Miquel Mateu agraint a Joan Sutrà l’enviament del fascicle de Púbol [AS_m00142]9
Retaule de Púbol. Notícia d’El Correo Catalán sobre l’estudi de Joan Sutrà del retaule de Púbol [AS_m00143]10
Retaule de Púbol. Notícia d’El Ampurdán sobre l’estudi de Joan Sutrà del retaule de Púbol [AS_m00144]11
Retaule de Púbol. Fotografia altar i retaule [AS_m00145]12
Retaule de Púbol. Fotografia retaule [AS_m00146]13
Retaule de Púbol. Fotografies retaule [AS_m00147]14
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Correspondència personal entre 1930-194915459

Església de Montagut. Invitació a la inauguració del retaule i de les obres de restauració [AS_m00148]1
Catedral de Tarragona. Felicitació de Nadal (Retaule de la Mare de Déu) [AS_m00149]2
Carta personal. A Margarida des de Besiers explicant el proper viatge a París [AS_m00150]3
Carta personal. Postal de Margarida des de Vilartolí a Sutrà a Besiers [AS_m00151]4
Carta personal. Postal de Margarida i família des de Vilartolí a Sutrà a Besiers [AS_m00152]5
Carta personal. Postal de Margarida des de Vilartolí a Sutrà a Besiers [AS_m00153]6
Imatge plaça República d’Arles (postal no escrita) [AS_m00154]7
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Temes varis [AS_m00155]8
Carta personal. A Margarida des de Figueres. Tema: trobada a Ultramort [AS_m00156]9
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Temes: Repòs a La Redorte, estudis, amor [AS_m00157]10
Carta personal. A Margarida des de Perpinyà. Temes: ajut Suïssa, encàrrec cunyat Pelai [AS_m00158]11
Carta personal. A Margarida de M. Rosa, encarregant-li llanes a Figueres [AS_m00159]12
Carta personal. A Margarida des d’Alp. Temes: fira de mostres, treballs Peralada i Garbet [AS_m00160]13
Carta personal. A Margarida des d’Alp. Temes: treballs a la casa d’Alp i declaració d’amor [AS_m00161]14
Carta personal. A Margarida des d’Alp. Temes: treballs a Figueres i Garbet, i descripció paisatge [AS_m00162]15
Carta personal. A Margarida des d’Alp. Temes: agraeix fet envers Sr. Pujol i informa de propera tornada [AS_m00163]16
Carta personal. A Margarida des d’Alp. Temes: felicitació pel sant, treballs de pintura i declaració d’amor [AS_m00164]17
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Li preocupa la situació política d’Europa. Carta d’amor [AS_m00165]18
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Li preocupa la situació política d’Europa. Carta d’amor en el seu aniversari 
[AS_m00166]

19

Carta personal. A Margarida des de Besiers. Carta d’amor i d’enyorança [AS_m00167]20
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Alleujament de fe de vida d’ella després atacs Figueres [AS_m00168]21
Carta personal. A Margarida des de La Redorte, demanant que li escrigui [AS_m00169]22
Carta personal. A Margarida des de Besiers, sobre viatge a Vichy. Anomena Socors Roig Internacional [AS_m00170]23
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Temes: estada a Valras Plage i declaració d’amor i aniversari d’ells [AS_m00171]24
Carta personal. A Margarida des de Narbona. Temes: amics, enyorança i amor [AS_m00172]25
Carta personal. A Margarida des de Narbona. Temes: bombardeig Figueres i suggeriment partida a Ultramort [AS_m00173]26
Carta personal. A Margarida des de La Redorte. Temes diversos [AS_m00174]27
Carta personal. A Margarida des de Narbona. Temes: bombardeig Figueres, estudis, amor [AS_m00175]28
Carta personal. A Margarida de Tià i Annette des de Besiers. Tema: propera visita a Figueres i a Joan [AS_m00176]29
Carta personal. Al matrimoni Sutrà del cosí Firmo des de Zuric. Temes generals, excursions, visites de familiars [AS_m00177]30
Carta personal. A Margarida del cosí Firmo des de Zuric [AS_m00178]31
Carta personal. A Margarida des de Verges (o zona). Temes: restauració a Mas Aloy, trobades amb amics i familiars de la 
zona, i anomena Fages de Castelló [AS_m00179]

32

Carta personal. A Margarida de la Sra. Madurell. Referència a donació de 50 ptes. per làmpada ofrena a la Moreneta 
[AS_m00180]

33

Carta personal. A Margarida de Firmo. Temes generals de la citat de Zuric i de coneguts en comú [AS_m00181]34
Carta personal. A Margarida des de Nàpols. Tema ciutat i cultura [AS_m00182]35
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Carta personal. A Margarida des de Roma. Visita taller restauració del Vaticà [AS_m00183]36
Carta personal. A Margarida des de Roma. Poètica descripció de la ciutat i les gents. Visita Orvieto, Pompeia i Ercolano 
[AS_m00184]

37

Carta personal. A Margarida des de Roma. Temes: viatge en avió i experiència en el Vaticà [AS_m00185]38
Carta personal. A Margarida des de Perusa. Temes: pintures murals Perusa, Orvieto. Assís [AS_m00186]39
Carta personal. A Margarida des d’Orvieto. Anomena prof. Venturini, Buccoli i Puppi. Participa classe arrencaments pintures 
murals [AS_m00187]

40

Carta personal. A Margarida des de Roma. Temes: restauració Capella Sixtina, Laboratori Pinacoteca Nàpols, Vaticà en 
general [AS_m00188]

41

Cants . Cants per a l’Any Marià [AS_m00189]42
Recordatori enterrament Sra. M. Lluïsa Poch [AS_m00190]43
Carta personal. A Margarida a Ultramort des de Figueres. Generalitats [AS_m00191]44
Recordatori enterrament Sra. Florentina Romà [AS_m00192]45
Votació. Votació i recompte. Surten diversos noms [AS_m00193]46
Carta personal. A Margarida des de Puigcerdà, on decora la “Torre de Piedra” [AS_m00194]47
Carta personal. A Margarida a Ultramort des de Figueres. Participa en la comitiva de les relíquies de Sant Josep de Calassanç 
[AS_m00195]

48

Carta personal. A Annette de Sutrà. Parlen de Tià, d’una gestió amb prefecte de Girona i de temes de salut i personals 
[AS_m00196]

49

Carta personal. A Sutrà i família de Margarida des de Ultramort. Tema: fira de Torroella i oci i visites per la zona [AS_m00197]50
Carta personal. Al matrimoni Sutrà del matrimoni Noguera agraint la nota de condol per la mort de la seva filla [AS_m00198]51
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Parlen d’amics, de l’enyorança, de la compra de postals per escriure’s 
[AS_m00199]

52

Carta personal. A Margarida des de Besiers. Temes personals, anades a la platja, carta d’amor i parla de gent del lloc 
[AS_m00200]

53

Carta personal. A Margarida des de La Redorte. Temes generals, de gent coneguda i d’amor [AS_m00201]54
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Temes: treball arqueologia, salut, amor i esmenta “censor desconegut” 
[AS_m00202]

55

Carta personal. A Margarida des del Château de la Redorte. Temes: bombardejos i un casament pactat proper [AS_m00203]56
Carta personal. A Margarida des de Besiers. La informa de la seva tornada des de La Redorte abans d’emprendre estudis 
[AS_m00204]

57

Carta personal. A Margarida des de Besiers. Temes: neguit per no haver rebut carta, enyorament, recordatori versos del 
Canigó, desitjos d’estar junts [AS_m00205]

58

Carta personal. A Margarida des de Besiers. Temes: el fred, la preocupació per la salut de Margarida, li envia medicament, li 
prega que el recordi per Nadal com ell la recorda a ella [AS_m00206]

59

Carta personal. A Margarida des de La Redorte. Temes. Preocupació pel poc pes d’ella. L’anima a tirar endavant. Records i 
amor [AS_m00207]

60

Carta personal. A Margarida des de Besiers. Temes: generals de gent en comú, de la platja i de la correspondència 
[AS_m00208]

61

Carta personal. A Margarida des de Besiers. Li informa sobre la millora de salut d’Anita, i s’interessa per amics comuns, pels 
treballs de masovera de Margarida. La resta és temàtica sentimental [AS_m00209]

62
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Carta personal. A Margarida des de Besiers. Temes: generals de gent comuna, possible feina de part Inspecteur Générale des 
Beaux Arts. Critica matrimoni pactat. Amor i enyorança [AS_m00210]

63

Carta personal. A Margarida des de Besiers. L’endemà va a La Redorte, hi ha vaga transport públic i la resta és amor i 
enyorança, sobretot al Nadal [AS_m00211]

64

Carta personal. A Margarida des de Besiers. Control de rebuda de cartes i bons desitjos per a tothom [AS_m00212]65
Carta personal. A Margarida des de Besiers. La carta la porta l’amic Corones i en Tià també hi escriu, anomena l’imminent 
liquidació de la FAI i que es podran veure [AS_m00213]

66

Carta personal. A Margarida des de Pau. Explica que ha estat de viatge a Brussel·les, París, Bordeus, i s’interessa per amics i 
família. Declaració d’amor. [AS_m00214]

67

Carta personal. A Margarida des de Besiers, per la festa nacional francesa. Li reclama que l’escrigui més sovint [AS_m00215]68
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Anomena els seus estudis i s’interessa per gent en comú [AS_m00216]69
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Pensa que la censura agilitza el correu. Parlen de gent comuna i temes casolans 
[AS_m00217]

70

Carta personal. A Margarida des del Château de La Redorte. Carta sobre gelosia, fidelitat i amor [AS_m00218]71
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Li comunica que passarà uns dies a La Redorte, del dol d’una amiga i 
d’encàrrecs [AS_m00219]

72

Carta personal. A Margarida des de Château de la Redorte. Li agraeix una foto d’ella i nebodes enviada. Ell fa una dissertació 
de l’amor [AS_m00220]

73

Carta personal. A Margarida des de Besiers. Anomena estudis, i Technical Studies. La resta temes casolans variats 
[AS_m00221]

74

Carta personal. A Margarida des de Besiers. Carta en francès, signada per Jeannette (tot i ser el mateix Joan Sutrà) 
[AS_m00222]

75

Carta personal. A Margarida des de Bruges, explicant el seu viatge a Bèlgica [AS_m00223]76
Carta personal. A Margarida des de Barcelona explicant col·locació del retaule de Barcelona i la imatge de Sant Benet, i 
l’encàrrec de la restauració de la taula dels Sants Joans [AS_m00224]

77

Carta personal. A Margarida des de París. Louvre, teatre, exposició Maîtres de la Réalité i possible exposició “Primitifs 
Catalans” [AS_m00225]

78

Carta personal. A Margarida des de París. Explica les restauracions del Louvre i la seva bona relació amb Fernando Pérez 
[AS_m00226]

79

Carta personal. A Margarida des de París. Visita a Chartres, entre altres temes [AS_m00227]80
Carta personal. A Margarida des de París. Li explica la seva futura presentació al professor Pascal (químic de l’Institut de 
França i Sorbonne), i que al Louvre ha analitzat obres mitjançant RX i UV [AS_m00228]

81

Carta personal. A Margarida des de Figueres. Proposa trobada a l’Empordà. [AS_m00229]82
Carta personal. A Margarida des de París. Coneix conservador Louvre, i analitza els seus treballs, també amb el radiòleg i 
l’analista de fustes. Parla del Sr. Pérez, director laboratori Louvre [AS_m00230]

83

2 FONS JOAN SUTRÀ VIÑAS

Correspondència personal i documents sobre Sant Pere de Figueres, catedral de Barcelona, Santa Eulàlia d'Ultramort, Sant Gil de 
Vilamaniscle entre 1930-1961

15473
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Carta personal. A Margarida des de París. Possibilitat de restaurar una taula del Sr. Jago l’any vinent. [AS_m00231]1
Carta personal. A Margarida des de Figueres (probablement). Metàfores per expressar sentiments [AS_m00232]2
Carta personal. A Margarida des de París. Explica les seves restauracions al Louvre (Lazzaro Sebastiani) [AS_m00233]3
Carta personal. A Margarida des de París. Coneix el director del Louvre i Museus Nacionals, i se li encarrega comentar a 
Barcelona la possibilitat de fer una exposició de “Primitius catalans” a París [AS_m00234]

4

Carta personal. A Margarida des de París. Reclama notícies de la família i explica que té molta feina al Louvre i que viu 
pràcticament a casa del matrimoni Pérez [AS_m00235]

5

Carta personal. A Margarida des de la Bisbal, on es troba restaurant el retaule de Sant Miquel de Cruïlles. Comenta la bellesa 
del lloc i de Sant Pere de Rodes. Al poble es parla de política [AS_m00236]

6

Carta personal. A Margarida des de possiblement la Costa Brava, per tranquil·litzar-la de la possible gelosia [AS_m00237]7
Carta personal. A Margarida (probablement des de Figueres). Carta romàntica, parla de la pluja [AS_m00238]8
Carta personal. A Margarida. Carta d’amor [AS_m00239]9
Carta personal. A Margarida. Festes de la Mercè de Barcelona [AS_m00240]10
Carta personal. A Margarida. Li comunica el seu imminent viatge a França [AS_m00241]11
Carta personal. A Margarida. Li explica la seva excursió a Segueró [AS_m00242]12
Carta personal. A Margarida des de París. Conferències Dr. Pérez i feina [AS_m00243]13
Carta personal. A Margarida des de París. Interès del Dr. Pérez pels negatius de Sutrà [AS_m00244]14
Carta personal. A Margarida des de Figueres. Li envia desitjos de ràpida recuperació de la grip [AS_m00245]15
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Li explica properes excursions per la zona [AS_m00246]16
Carta personal. A Margarida des de La Redorte. Li suplica que li enviï unes línies [AS_m00247]17
Poema d’amor [AS_m00248]18
Llibre de Josep Pla Girona, dedicat a Joan Sutrà [AS_m00249]19
Llibre de Josep Pla El vent de garbí, dedicat a Joan Sutrà [AS_m00250]20
Carta Personal. A Margarida, en francès, per practicar l’idioma [AS_m00251]21
Retaule de Canapost. Full d’El Ampurdán sobre el retaule de la Verge de la Llet de Canapost [AS_m00252]22
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Salutacions a família [AS_m00253]23
Carta personal. A Margarida des de Seta. Li comunica que li ha enviat una carta [AS_m00254]24
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Li demana contesta a la seva carta [AS_m00255]25
Carta personal. A Margarida d’Anita. La saluda [AS_m00256]26
Carta personal. De Sutrà al matrimoni Jou. Salutacions [AS_m00257]27
Fotografia d’un retaule [AS_m00258]28
 Estampa [AS_m00259]29
Carta personal. A Margarida des de París. Li explica que ha pujat a la Tour Eiffel [AS_m00260]30
Carta personal. A Margarida (suposadament). Records de Sant Martí del Canigó [AS_m00261]31
Carta personal. A Josep Jou des de Tarragona. Fa broma sobre els animalons del capitell de la catedral [AS_m00262]32
Carta personal. A Josep Jou des de París; esmenta treball al Louvre [AS_m00263]33
Carta personal. A Margarida des de Mallorca. Explica viatge  [AS_m00264]34
Carta personal. A Margarida des de Barcelona. Bromes sobre el gest, el dit i la mà [AS_m00265]35
Carta personal. Margarida des d’un avió de Nàpols a Roma [AS_m00266]36
Carta personal. A Margarida des de Palma de Mallorca, lloc que considera un paradís [AS_m00267]37
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Carta personal. A Margarida, probablement des de Llafranc. Li desitja bona estada a Capmany [AS_m00268]38
Carta personal. A Margarida des de Tarragona. Li diu que restaurarà el retaule de les Santes Creus de la catedral de Tarragona 
[AS_m00269]

39

Retrat. Fotografia de carnet de Joan Sutrà [AS_m00270]40
Lleure. Fotografia de Joan Sutrà amb esquís a l’estació [AS_m00271]41
Retrat. Fotografia de Joan Sutrà. Retrat [AS_m00272]42
Carta personal. Felicitació nadalenca probablement a la família Jou [AS_m00273]43
Fotografia d’un gerro de margarides [AS_m00274]44
Carta personal. Agraïment pel condol de part Sra. Casellas, vídua de Narcís Camps [AS_m00275]45
Carta personal. Fotografia de Sutrà amb amics a la neu (Núria) [AS_m00276]46
Carta personal. A Margarida des de Besiers en resposta a l’accident d’en Pere [AS_m00277]47
Fotografia de carnet de Joan Sutrà [AS_m00278]48
Fotografia de carnet de Joan Sutrà [AS_m00279]49
Carta personal. Felicitació (Dibuix d’un gatet) de Margarida a Carmen [AS_m00280]50
Carta personal. Felicitació (Dibuix d’una marina) de M. Teresa a Carmen [AS_m00281]51
Carta personal. A Margarida des de Narbona sobre regals de sant, cunyats, etc. [AS_m00282]52
Carta personal. A Margarida des de Besiers, explicant que ha anat a passar uns dies a l’Arieja [AS_m00283]53
Carta personal. A Margarida des de Narbona. Temes: Mediterrani, repòs uns dies a La Redorte abans de reprendre estudis, 
amor [AS_m00284]

54

Carta personal. A Margarida des de Montpeller. Li envia records [AS_m00285]55
Carta personal. A Margarida des de Besiers, esperant que els bombardejos a Figueres no els hagin afectat [AS_m00286]56
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Li parla del neguit pel possible esclat d’un greu conflicte i la tranquil·litat que 
hagués desaparegut del patriotisme francès [AS_m00287]

57

Carta personal. A Margarida des de Toulouse. Salutacions [AS_m00288]58
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Està content d’haver rebut notícies seves i de les nenes [AS_m00289]59
Santa Eulàlia d’Ultramort. Recordatori de la restauració de l’església parroquial de Santa Eulàlia d’Ultramort [AS_m00290]60
Catedral de Barcelona. Recordatori de la inauguració de la capella de Sant Benet de la catedral de Barcelona (detall del retaule 
de la Transfiguració del Senyor). En el recordatori s’anomena Sutrà [AS_m00291]

61

Carta personal. A Margarida des de Bruges. Li parla de cases “brodades” i diu que tothom, menys ell, va en bicicleta 
[AS_m00292]

62

Carta personal. A Margarida des de Bruges. Li diu que tot i no ser Holanda, també hi ha molins de vent a Bruges [AS_m00293]63
Carta personal. A Margarida des de Bruges. Només escriu “L’elegància i l’harmonia” [AS_m00294]64
A Margarida des de Bruges. Només li escriu “La Venise du Nord” [AS_m00295]65
Carta personal. A Margarida des de Chartres. Li explica els meravellosos vitralls de la catedral i li dona les gràcies pel retall de 
Vida Parroquial que li ha enviat [AS_m00296]

66

Carta personal. A Margarida des de Carcassona, des d’on li envia records [AS_m00297]67
Carta personal. A Margarida des de Besiers, interessant-se per ella i per la seva família. [AS_m00298]68
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Li comunica que ha rebut la seva carta i que li agrada que l’escriguin les nenes i 
ella mateixa [AS_m00299]

69

Carta personal. A Josep Jou de Joan Sutrà. Informa que el seu viatge continua esplèndid i que en aquest dia ha vist obres 
mestres (segurament al Vaticà) [AS_m00300]

70
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Carta personal. A Margarida des de Paestum (Salern). La saluda des del temple [AS_m00301]71
Carta personal. A Margarida des d’Itàlia. Al revers, trípode de bronze d’Ercolano (està escrita dues vegades, una al damunt de 
l’altra, amb la qual cosa no s’entén)[AS_m00302]

72

Sant Pere de Figueres. Recordatori que l’excel·lentíssim i reverendíssim bisbe Dr. Cartañá consagrarà l’altar major de la 
reconstruïda església arxiprestal de Sant Pere de Figueres [AS_m00303]

73

Carta personal. A Margarida des de Nimes, saludant tota la família [AS_m00304]74
Carta personal. A Margarida des de Besiers per felicitar-la, i també de part de Tià i Annette [AS_m00305]75
Carta personal. A Margarida des d’Ax-les-Thermes, des d’on li envia records [AS_m00306]76
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Li comunica que passa els caps de setmana amb en Tià i l’Annette, i que també 
ha passat dies a casa dels Bruguière. També li demana per la família i entorn de Margarida i la felicita pel proper sant 
[AS_m00307]

77

Carta personal. A Margarida des de Foix. Li explica que ha rebut carta d’en Pep abans de venir de vacances amb el Sr. 
Barrabés [AS_m00308]

78

Carta personal. A Margarida des de Narbona. Li agraeix que el seu germà hagi anat a visitar la seva família i espera no hagin 
estat afectats pels nous bombardejos de Figueres [AS_m00309]

79

Carta personal. A Margarida des de Besiers on li diu el feliç que el fa rebre cartes d’ella i que li plau la vida de pagès que ara 
ella porta al mas a Borrassà. [AS_m00310]

80

Carta personal. A Margarida des de Besiers esperant estiguin tots bé [AS_m00311]81
Carta personal. A Margarida des de Besiers. Li pregunta com es troba dels seu braç i demana per la resta de la família i pel 
seu jardí [AS_m00312]

82

Carta personal. A Margarida des de Vichy. Salutacions [AS_m00313]83
Carta personal. A Margarida des de Narbona. Li explica la seva alegria perquè els bombardejos de Figueres no els han afectat 
[AS_m00314]

84

Sant Pere de Figueres. Recordatori amb 2 fotografies; a l’anvers, al 25 de desembre de 1948, la imatge de l’església arxiprestal 
de Sant Pere de Figueres, reconstruïda. Al revers, la imatge de l’església en runes, el 7 de desembre de 1941 [AS_m00315]

85

Pinacoteca Nàpols i personal. A Margarida des de Nàpols. Li comunica que ha estat treballant amb el director de la Pinacoteca 
al laboratori més modern d’Itàlia, i que l’ha convidat a treballar-hi uns mesos. [AS_m00316]

86

Art i personal. De Joan Sutrà des de Roma a Josep Jou. Sutrà diu que els catalans hauríem de tenir la força que desprèn 
l’escultura de David de Bernini per fer fora el gegant [AS_m00317]

87

Art. Postal des de Perusa (no escrita) [AS_m00318]88
Art. Postal des de Perusa (no escrita) [AS_m00319]89
Carta personal. A Margarida des del Vaticà. Salutacions [AS_m00320]90
Art i personal. Carta de Joan Sutrà des de Roma a Margarida. Li explica que ha anat amb l’arxiver del Vaticà i que l’endemà el 
presentarà al Dr. Noggara, director dels museus vaticans. Li parla d’obres, de jardins, de mitologia, etc... [AS_m00321]

91

Art i personal. A Margarida, des de Tívoli. Descriu les meravelles del lloc (col·lecció de postals) [AS_m00322]92
Sant Pere de Figueres. Postal de l’altar major de l’església parroquial de Figueres abans de la guerra [AS_m00323]93
Sant Gil de Vilamaniscle. Recordatori del solemne acte de benedicció de les campanes del temple parroquial de Sant Gil de 
Vilamaniscle per part del bisbe de la Diòcesi, Josep Cartañá [AS_m00324]

94

Mare de Déu del Mont. Full publicat per la Junta per a la reconstrucció del santuari de la Mare de Déu del Mont, una crida als 
empordanesos perquè ajudin a la seva restauració [AS_m00325]

95

Retaule Mare de Déu catedral de Tarragona. Llibret del retaule de la Mare de Déu de la catedral de Tarragona. Premi del 
Concurs de Museus. Any 1934. IEC [AS_m00326]

96
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Documents sobre Cruilles, Canapost, Santa Magdalena de Solanllonch, catedral de Tarragona, taules de l'Hospitalet de Llobregat, 
Segueró, catedral de Girona i Montagut d'entre 1929-1972.

15474

Institut Estudis Empordanesos. Llibret Anales del Instituto de Estudios Ampurdaneses, en què s’ha publicat l’article “Dos 
retaules catalans”. A la pàgina 74 Sutrà ha posat la targeta com a punt. Hi fa referència a Montagut i a Cruïlles  [AS_m00327]

1

Verge de la Llet de Canapost i Retaule de la Trinitat. Esborrany de l’article “Dos retaules catalans” (i material fotogràfic), 
publicat als Anales del Instituto de Estudios Ampurdaneses, el 1969. [AS_m00328]

2

Retaule sant Pere de Montagut. Estudi i comentaris del retaule de Sant Pere de Montagut traduïts de l’obra del professor 
Chandler Rathfon Post A History of Spanish Painting. [AS_m00329]

3

Taules de l’Anunciació de les Sales Capitulars de la catedral de Girona. Full número 844, de Vida Parroquial, publicat a 
Figueres, de títol “Las Tablas de la Anunciación de las Salas Capitulares de Gerona”, escrit per Joan Sutrà [AS_m00330]

4

TVMAS. Sobre amb la inscripció “Cliché Plano situació Obras TVMAS Conf.19.I.59”, amb un negatiu a l’interior [AS_m00331]5
TVMAS. Full amb anotacions a llapis, sobre TMAS (relació noms) [AS_m00332]6
Sant Pere de Montagut/ Mont/ Segueró/ TVMAS. 8 fulls escrits a màquina per Sutrà sobre el retaule de Sant Pere de Montagut. 
Descripció, mides, escenografia. [AS_m00333]

7

Pintura Rosselló i Cerdanya. Dos articles: “Pintura Catalana al Rosselló i a la Cerdanya” i “El moviment internacional en el 
Rosselló. El mestre de Rosselló” (Apèndix Vol. VII p. 777) [AS_m00334]

8

TVMAS. Escrit de 8 fulls de títol “Una altra obra del mestre pintor dels retaules de Santa Maria del Mont i de Santa Maria de 
Segueró”, a més d’un full d’anotacions de pobles i obres inspeccionades. [AS_m00335]

9

Dos retaules catalans (Canapost / Perpinyà). Carta de Josep Morera Sabater a Joan Sutrà, agraint el treball “Dos retaules 
catalans” i afegint unes línies publicades per Pere de Palol sobre els monuments cardinals d’Espanya [AS_m00336]

10

Art. Carta del professor Harold Wethey, del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Michigan, agraint l’enviament 
de Sutrà i confirmant l’enviament dels dos volums del Dr. Post [AS_m00337]

11

Dos retaules catalans (Canapost / Perpinyà). Carta de Salvador felicitant Sutrà per l’estudi i article Dos retaules catalans, 
publicat als Annals d’Estudis Empordanesos  [AS_m00338]

12

Dos retaules catalans (Canapost / Perpinyà). Carta de mossèn Barceló elogiant el treball de Sutrà dels dos retaules catalans 
[AS_m00339]

13

Dos retaules catalans (Canapost / Perpinyà). Llibret Dos retaules catalans [AS_m00340]14
Tres còpies d'un estudi sobre el retaule de Santa Eulalia de Cruïlles  i dues còpies de “La taula de la Trinitat del que fou 
Retaule de la Capella de la ’Llotja de Mar’ de Perpinyà”, juntament amb 10 fotos de les taules [AS_m00341]

15

Taules de l’Hospitalet del Llobregat. Estudi de 10 fulls i 11 imatges de les taules renaixentistes de l’Hospitalet de Llobregat, 
escrit per Joan Sutrà [AS_m00342]

16

Santa Magdalena de Solanllonch. “El frontal románico de Santa Magdalena de Solanllonch”, per Joan Sutrà. Anales del 
Instituto de Estudios Gerundenses [AS_m00343]

17

TVMAS. “Contribución a la obra de un pintor renacentista”, per Joan Sutrà, publicat pel Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas i el Patronato de la Excma. Diputación de Gerona [AS_m00344]

18

Catedral de Tarragona. Publicació “El retaule de la Mare de Déu de la catedral de Tarragona”, per Joan Sutrà. Premi del 
Concurs de Museus. Any 1934. Institut d’Estudis Catalans [AS_m00345]

19
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Correspondència amb Miquel Melendres i documents d'entre 1951-195815475

 Sobre amb diversos esborranys per l’estudi de diverses obres: “Hospitalet de Llobregat”, “Els Sants Joans Baptista i 
Evangelista de la pinacoteca gòtica de Tarragona”, “El maestro de Lledó”, i “El retaule de Santa Margarida de Vilobí d’Onyar” 
[AS_m00346]

1

Sant Martí del Canigó. De Miquel Melendres a Joan Sutrà excusant assistència a conferència sobre el Canigó a Barcelona 
[AS_m00347]

2

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà agraint la companyia a la seva estada a Tarragona. També agraeix que el seu llibre 
mig figuerenc agradi, i espera que es vengui l’edició [AS_m00348]

3

Melendres. De Miquel Melendres a Joan Sutrà agraint l’acceptació dels Sutrà i Barrère a acompanyar-lo a Cervià de Lleida a la 
celebració de les Bodes de Plata del 29  [AS_m00349]

4

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà agraint l’estada a Sant Martí del Canigó. La segona carta, del Sr. Durocher, és per dir 
a Sutrà que la visita de mossèn Melendres a Sant Martí del Canigó ha estat molt agradable [AS_m00350]

5

Carta de Joan Sutrà al Dr. Melendres revivint nombrosos moments que han passat junts, obres que han estudiat, gent que 
han conegut, etc. [ AS_m00351]

6

Telegrama del Dr. Melendres a Joan Sutrà demanant que li telefoni [AS_m00352]7
Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà oferint ajut per la commemoració dels 75 anys del poema “Canigó” [AS_m00353]8
Dalí. De Miquel Melendres a Joan Sutrà felicitant-lo pel seu nou treball. Menciona també L’orella universal, que vol pintar Dalí. 
Segons aquest, li deu haver explicat a Sutrà [AS_m00354]

9

Carta del Dr. Miquel Melendres a Joan Sutrà, i de Joaquim Cusí al Dr. Melendres, comentant l’opuscle llegit per Cusí en 
l’entrada de l’Acadèmia de Farmàcia de Barcelona [AS_m00355]

10

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà acompanyant algunes fotos [AS_m00356]11
Sant Martí del Canigó. De Miquel Melendres a Joan Sutrà anunciant que el proper dia 9 arribarà a Figueres i parlaran de tots 
els projectes canigonencs de Sutrà [AS_m00357]

12

Melendres i Dalí . De Miquel Melendres a Joan Sutrà comunicant que va a Figueres al casament de la Deulofeu però que no 
podrà assistir al tríduum de les Escolàpies [AS_m00358]

13

Sant Martí del Canigó. De Miquel Melendres a Joan Sutrà explicant l’adhesió a l’homenatge d’en Marés [AS_m00359]14
Sant Martí del Canigó. De Miquel Melendres a Joan Sutrà informant que anirà a Figueres a casa seva i que dinarà a can Sutrà 
amb el matrimoni Barrère [AS_m00360]

15

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà confirmant la seva anada a Figueres i demanant poder-se quedar a dormir a casa 
seva [AS_m00361]

16

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà anunciant la impossibilitat d’organitzar els exercicis espirituals amb matrimonis a 
Sant Martí del Canigó i que ho faci saber al Sr. Barrère [AS_m00362]

17

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà expressant alegria per la millora de Sebastià Sutrà [AS_m00363]18
Targeta de Nadal de Miquel Melendres a Joan Sutrà, amb “Himne a l’esposa màrtir”, escrit per Melendres [AS_m00364]19
Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà confirmant el Tríduum a la Sagrada Família a Figueres el gener de 1957 a la parròquia 
de la Immaculada, la  organització d’exercicis espirituals del Canigó i que no oblidi la M. Carme Guasch [AS_m00365]

20

 Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà demanant si ha de venir a fer el Tríduum a la Sagrada Família de Figueres, i 
comunicant que les noies d’Acció Catòlica han suspès exercicis espirituals perquè no troben local per les festes nadalenques 
[AS_m00366]

21

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà notificant que ha tornat del seu viatge a Àfrica. Anomena Carme Guasch [AS_m00367]22
Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà confirmant que arriba a Figueres el 25 d’abril a predicar el Tríduum [AS_m00368]23
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Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà explicant que el 10 de juny marxa tres mesos a l’Àfrica i no disposa de gaire temps 
per escriure per a la revista Vida Parroquial. Suggereix publicar algun article sobre la Moreneta del qual ja disposin 
[AS_m00369]

24

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà felicitant-lo per l’èxit de la seva conferència a Barcelona sobre Sant Martí del Canigó i 
l’informa d’un possible viatge a les colònies portugueses de l’Àfrica [AS_m00370]

25

Poesia.  “Melendres y la espiritualidad de su poesía”, signat per Lluís Morales Oliver, director de la Biblioteca Nacional 
(Editorial Casulleras, Bcn) [AS_m00371]

26

Carta de Miquel Melendres des de Lisboa, darrer port del seu viatge intercontinental a l’Àfrica [AS_m00372]27
Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà des d’Escòcia explicant el seu itinerari i enviant records [AS_m00373]28
Participació del ball del Casino de Figueres de la Junta de Govern de la Societat, 4 i 5 d’abril. Al revers, algunes inscripcions 
de Sutrà [AS_m00374]

29

Premi i diversos. De Miquel Melendres a Joan Sutrà informant del premi de 2.000 pessetes que ha concedit la Diputació 
Tarragonina a Carles Fages de Climent [AS_m00375]

30

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà que acompanyaria dos exemplars del que ha escrit, un per a Sutrà i l’altre per al Sr. 
Barrère [AS_m00376]

31

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà agraint una invitació de Sutrà a casa seva  [AS_m00377]32
 Vers de Miquel Melendres “per a l’àlbum de na Rosa Escolà de Parés” [AS_m00378]33
Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà confirmant que tindrà passaport per anar amb ell a França [AS_m00379]34
Etiqueta de propaganda “Esmalte sintético AUTO-DUX” amb anotacions de noms al darrere [AS_m00380]35
Passaport i viatge a França. De Miquel Melendres a Joan Sutrà on s’adjunta els vers per a les estampes de comunió de la 
Carme Vila (00378). També informa que es farà un passaport per poder anar a Franca amb en Sutrà [AS_m00381]

36

Publicació. De Miquel Melendres a Joan Sutrà demanant el número especial de Tramuntana i felicitant-lo per la diada 
[AS_m00382]

37

Sant Martí del Canigó. De Miquel Melendres a Joan Sutrà disculpant-se per no poder anar a Sant Martí del Canigó i informant 
que enviarà una lletra perquè aquest la pugui llegir a l’homenatge de Verdaguer [AS_m00383]

38

Sant Martí del Canigó. De Miquel Melendres a Joan Sutrà confirmant que no podrà acompanyar-lo a Sant Marti del Canigó 
degut als seus compromisos i que el proper setembre passarà una setmana a Figueres [AS_m00384]

39

Sant Martí del Canigó. Un full escrit a màquina per Joan Sutrà, “Resum del nostre viatge dels dies 4, 5, 6 de juliol” 
[AS_m00385]

40

3 FONS JOAN SUTRÀ VIÑAS

Correspondència i articles de premsa de Miquel Melendres entre 1951-197415476

Estampa de la Verge La Dolorosa; al revers: “Bondades que debes recordar” [AS_m00386]1
Carta de Miquel Melendres des de Cabo Verde a Joan Sutrà [AS_m00387]2
Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà explicant que les vagues no li han permès marxar de viatge a Alemanya, i que treballa 
molt en el seu segon volum de versos [AS_m00388]

3

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà explicant que s’encarrega del cas Barrère i que no ha rebut cap carta de Carles Fages 
de Climent, en referència al premi atorgat [AS_m00389]

4

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà explicant que a finals d’estiu és massa tard per a un intercanvi d’estudiants de França 5
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i Madrid, i que ho podrien mirar per a l’any vinent (per al fill Barrère, per estudiar a Madrid) [AS_m00390]
Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà felicitant-lo pel seu èxit en el seu viatge a Madrid. Li desitja que trobi bons treballs 
entre tot el material rebut per al seu concurs literari  [AS_m00391]

6

Carta de Carles Fages de Climent a Joan Sutrà demanant que recomani al canonge Melendres el poema “Missa a la Seu de 
Tarragona”, presentat als jocs florals de Tarragona [AS_m00392]

7

Full publicitari del llibre de Miquel Melendres El martiri de no ser màrtir, reaccions sacerdotals de cinc setmanes sota la 
evolució espanyola [AS_m00393]

8

Article escrit per Miquel Melendres sobre unes monges, de títol “Enamoradas sin celos” [AS_m00394]9
Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà dient que no li ha estat possible acompanyar-lo a Sant Martí del Canigó i que li 
enviava uns llibres [AS_m00395]

10

Nadala de Miquel Melendres, amb part del text de L’Esposa de l’Anyell, vol. I) [AS_m00396]11
Rebut de 100 pessetes per a la subscripció per al monument a l’Excm. Sr. Manel Borràs Ferré, bisbe auxiliar de Tarragona 
[AS_m00397]

12

Carta de Rafael Fernández Martínez a Miquel Melendres comunicant el sobreseïment de l’expedient de sanció n. 19203/61 a 
Espina de L’Agly [AS_m00398]

13

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà acompanyant la carta de Rafael Fernández Martínez a aquest (00398), comunicant el 
sobreseïment de l’expedient de sanció n. 19203/61 a Espina de L’Agly d’un amic de Sutrà [AS_m00399]

14

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà acompanyant una foto, i explicant que un dels seus llibres, Hermano Hombre, ja està 
en premsa. Està treballant en un altre en què surt Dalí, titulat Carselade du Pont [AS_m00400]

15

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà. Li proposa la frase per a la xemeneia canigonenca “Llar oberta als amics. I qui no 
voldrà ser-ne si sap que se l’estima?” [AS_m00401]

16

Article al Diario de Barcelona signat per Miquel Melendres, de títol “Lances Caballerescos”, sobre el duel entre un conseller 
del govern i un general [AS_m00402]

17

Signat per Josep Sabaté: El domingo falleció el Dr. Miquel Melendres, canónigo tarraconense y poeta, autor de “L’esposa de 
l’Anyell” [AS_m00403]

18

El Correo Catalán; article signat per Àngel Marsà, de títol “Mossèn Miquel Melendres”, en referència al seu traspàs 
[AS_m00404]

19

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà lamentant la pèrdua de Teresa Casals i explicant que els seus germans li han regalat 
una caseta a Tarragona [AS_m00405]

20

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà explicant la manca de temps de què disposa a resultes del llibre de la M. Janer, el 
condol que envia als familiars del Sr. Durocher, el llibre que envia per al fill Barrère, etc. [AS_m00406]

21

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà demanant que li reenviï la carta adjunta a Úrsula Sans i per demanar l’adreça al seu 
cunyat Falgarona, de Figueres [AS_m00407]

22

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà felicitant el Nadal i demanant quan aniran a veure la seva nova caseta de Tarragona 
[AS_m00408]

23

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà anunciant que aviat reprèn el segon volum de L’Esposa de l’Anyell. Esmenta la mort 
de Carles Fages de Climent i diu que es mereixia un millor reconeixement [AS_m00409]

24

Nadala de Miquel Melendres, amb poesia d’ell mateix, a Joan i Margarida Sutrà [AS_m00410]25
Article: “Gerona, piedras en ternura”, signat per Miquel Melendres [AS_m00411]26
Article: “Hiperdemocracia”, signat per Miquel Melendres [AS_m00412]27
 Article: “U.S.P.E.A.C., club polifacético”, per Miquel Melendres [AS_m00413]28
Nota referent a noms de vins. Al revers, segell de la Delegació Comarcal de Figueres de la Central Nacional Sindicalista, amb 29
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data [AS_m00414]
 Article: “Santa infancia”, per Miquel Melendres [AS_m00415]30
 Article: “Tierra de muertos”, per Miquel Melendres [AS_m00416]31
Article: “Tres arengas nocturnas. I. Al Canigó”, per Miquel Melendres [AS_m00417]32
Article: “Tres arengas nocturnas. III. A España, desde el avión”, per Miquel Melendres [AS_m00418]33
Article: “Tres arengas nocturnas. II. A San Sebastián”, per Miquel Melendres [AS_m00419]34
Article: “Imágenes”, per Miquel Melendres [AS_m00420]35
Article: “Navidad Mariana” (continua en document 00422), per Miquel Melendres [AS_m00421]36
Article: “Navidad Mariana” (continuació de l’article del document 00421), per Miquel Melendres [AS_m00422]37
Article: “Monumentos submarinos,” per Miquel Melendres [AS_m00423]38
Article: “Carne y uña”, per Miquel Melendres [AS_m00424]39
Article: “Su mensaje interplanetario”, per Miquel Melendres [AS_m00425]40
Article: “Dante, gran pedagogo”, per Miquel Melendres [AS_m00426]41
Article: “Carta a los Reyes Magos”, per Miquel Melendres [AS_m00427]42
Article: “Arte y culto”, per Miquel Melendres [AS_m00428]43
Article: “Tarragona en llamas”, per Miquel Melendres [AS_m00429]44
Article: “El último adiós”, per Miquel Melendres, possiblement dedicat a la seva mare [AS_m00430]45
Article: “Paisajes al candil”, per Miquel Melendres [AS_m00431]46
Article: “Del ayer y del mañana lisboeta. Misas con gong de las Iglesias”, per Miquel Melendres [AS_m00432]47
Article: “Teología y longevidad”, per Miquel Melendres [AS_m00433]48
Article: “Decálogo del periodista,” per Miquel Melendres  [AS_m00434]49

Correspondència i articles de premsa de Miquel Melendres entre 1951-196515479

Article: “Crisis de la seriedad”, per Luis Vallés Tuset [AS_m00435]1
Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà confirmant que el visitarà a Figueres i demanant que busqui un lloc tranquil per 
escriure el segon dels dos llibres que han de sortir amb motiu del Congrés Eucarístic [AS_m00436]

2

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà demanant-li un exemplar del Manifest místic d’Equis i explicant que ha enviat a El 
Correo Catalán un article sobre el dret d’usar la pròpia llengua [AS_m00437]

3

Lourdes. Article: “Yo soy la Inmaculada Concepción”, per María Flaquer [AS_m00438]4
Diversos articles sota el tema “Empieza en Lourdes el año jubilar” [AS_m00439]5
Article: “El centenario de la aparición de la Virgen de Lourdes”, per Michael Agnellet [AS_m00440]6
Article: “Juventud sin sol”, per Miquel Melendres [AS_m00441]7
Articles signats per monseñor Antonio Griera, de títol “La leyenda de San Jorge”; “Compre usted un libro, hombre”, signat 
per Tomás Salvador”, i “Abril y los libros”, per Francisco José Alcántara [AS_m00442]

8

Article: “Invocación a San Jorge”, per Miquel Melendres [AS_m00443]9
Article: “El vuelo del Abad Rigau”, per Miquel Melendres [AS_m00444]10
Article: “Envio a Johannes Joergensen”, per Miquel Melendres [AS_m00445]11
Certamen literari. Carta de Mn. Miquel Melendres a Joan Sutrà. Li explica que és a casa fent repòs, li desitja bona sort en el 
certamen històric i literari, i que espera que els seus llibres s’esgotin a la festa del llibre de Figueres [AS_m00446]

12
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Article: “Triunfo de la carne”, per Mn. Miquel Melendres [AS_m00447]13
Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà, felicitant-lo pel llarg estudi que li va publicar a la Historia de la Pintura Española de 
Norteamérica [AS_m00448]

14

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà felicitant-lo pels Jocs Florals de Perpinyà [AS_m00449]15
Article: “Triunfo del Espíritu”, per Miquel Melendres [AS_m00450]16
Article: “Fuego en el Rosellón”, per Miquel Melendres [AS_m00451]17
Article: “Triunfo del amor”, per Miquel Melendres [AS_m00452]18
Article: “Benedicite Sacerdotal” per Miquel Melendres [AS_m00453]19
Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà confirmant que anirà a Agullana al casament de la Carmen Perxés i que demanarà un 
permís especial a sa Eminència, i així podria passar la nit a can Sutrà [AS_m00454]

20

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà confirmant que ha rebut una ampliació de vacances per part de sa Eminència i que 
anirà a passar la nit a can Sutrà abans del casament d’Agullana [AS_m00455]

21

Nadala de Miquel Melendres, amb un poema seu [AS_m00456]22
Article a El Correo Catalán: “Andorra como pesebre”, per Miquel Melendres [AS_m00457]23
Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà informant que encara no ha sortit el seu article sobre el centenari de Mireia, i que la 
diada del Dr. Borràs seria el 14 de juny, quan s’inauguraria el Coll de Lilla un monument a la seva memòria [AS_m00458]

24

Article: “Contemplación de la Moreneta”, per Miquel Melendres [AS_m00459]25
Article: “Invocación a San Jorge”, per Mn. Miquel Melendres [AS_m00460]26
Número especial de la publicació Nuestro Hogar per als espanyols que van a França a les veremes [AS_m00461]27
Concert de Quaresma celebrat al Palau de la Música Catalana, la primera audició en versió original, amb text de Miquel 
Melendres, del “Poema de la Resurrecció” [AS_m00462]

28

Esborrany de carta de Joan Sutrà a Miquel Melendres felicitant-lo per l’èxit del “Pontifical de flames” i per l’article a El Correo 
Catalán “Dalí descubre América” [AS_m00463]

29

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà confirmant que farà a Montserrat Vayreda el pròleg del seu llibre de poemes 
[AS_m00464]

30

Nadala escrita per Miquel Melendres [AS_m00465]31
Carta de Miquel Melendres excusant-se per no poder organitzar cap acte de Sant Martí del Canigó (en el seu lloc proposa el 
poeta Octavi Saltor). Hi adjunta una nadala (00465) [AS_m00466]

32

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà informant que contribuirà a millorar la situació dels espanyols de França i que li 
plaurà conèixer el bisbe de Perpinyà [AS_m00467]

33

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà demanant si ha rebut el seu llibre Una monja y un siglo [AS_m00468]34
Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà confirmant l’enviament de Una monja y un siglo, i que la preparació del Congrés 
Internacional del Sagrat Cor de Barcelona no li permetrà anar a Sant Martí del Canigó. [AS_m00469]

35

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà confirmant l’enviament al governador de l’escrit que aquest darrer li ha enviat sobre 
un seu amic francès amb problemes  [AS_m00470]

36

Escrit signat per Miquel Melendres [AS_m00471]37
 Article: “Carta a un niño crecidito”, per Busquets Molas [AS_m00472]38
Article: “Tagore, todavía”, per Miquel Melendres [AS_m00473]39
Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà anunciant que li adjunta la carta del governador [AS_m00474]40
Carta del governador civil de Tarragona, Rafael Fernández Martínez, a Miquel Melendres en resposta a la seva carta 
interessant-se per l’estat d’un expedient de trànsit d’Espina de L’Agly [AS_m00475]

41
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Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà anunciant la publicació del seu llibre La Mare Janer i felicitant-lo per la reconstrucció 
de Sant Martí del Canigó  [AS_m00476]

42

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà anunciant la rebuda de la convocatòria dels Jocs Florals de l’Empordà i el lliurament 
a l’impremta del seu llibre La Mare Janer  [AS_m00477]

43

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà demanant-li si s’ha ofès, vist que no ha contestat la seva darrera carta  [AS_m00478]44
Himne oficial del XIX centenari de la vinguda de l’apòstol sant Pau a Espanya, per Miquel Melendres (2 pàgines) [AS_m00479]45
Himne oficial del XIX centenari de la vinguda de l’apòstol sant Pau a Espanya, per Miquel Melendres (4 pàgines) [AS_m00480]46
Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà on adjunta l’himne oficial (00479, 00480). També diu que li deu l’últim llibre, Dianas 
del Señor, i que està preparant una obra de versos catalans per a la festa del llibre, de títol Tardor [AS_m00481]

47

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà demanant-li si ha rebut el seu llibre Dianas del Señor i preguntant-li de quin dia és 
l’article de l’Àngel Marsà sobre les “Dianes” publicat a El Correo  [AS_m00482]

48

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà felicitant-lo pel nomenament com a director de l’Escola d’Arts i Oficis de Figueres i 
confirmant que ni ell ni la seva germana podran anar a Sant Martí del Canigó  [AS_m00483]

49

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà explicant que vol dedicar-se al màxim a la seva obra literària, i recomençar L’Esposa 
de l’Anyell, després de l’aparició d’Esclat. També el felicita pel nou nomenament del bisbe de Girona [AS_m00484]

50

Carta de Miquel Melendres a Joan Sutrà explicant que ha acabat la seva gran obra i demanant intercessió amb Miquel Mateu a 
favor de la seva germana per aconseguir un pis nou de “La Caixa”  [AS_m00485]

51

Article: “Meditación arquitectónica”, per Carles Fages de Climent, i “La muerte de la danzarina”, per Miquel Melendres 
[AS_m00486]

52

Article: “Los Reyes adoraron de hinojos en Belén”, per Miquel Melendres [AS_m00487]53
Article: “Magnificat por Lourdes”, per Miquel Melendres [AS_m00488]54
 Article: “Cortesía rosellonense en la Asunción”, per Miquel Melendres [AS_m00489]55
Article: “El agua de Mestre Joan”, per Miquel Melendres [AS_m00490]56
Setmanari de Figueres; article “Dos sacerdots poetes”, signat per Manuel Pont i Bosch [AS_m00491]57

Correspondència amb Josep Gudiol, Josep Puig i Cadafalch i Feliu Elias entre 1928-195515480

Recordatori de la mort de Josep Gudiol [AS_m00492]1
Fotografia detall de Les taules de la Llei, Clixé 809 [AS_m00493]2
Postal d’Enric Bayón preguntant a Sutrà si ha rebut el seu estudi sobre les taules de la llei del retaule de Tarragona 
[AS_m00494]

3

Carta de Josep Gudiol, on agraeix Sutrà l’enviament de la col·lecció de fotografies del retaule de Sant Miquel de Cruïlles. 
Gudiol no s’atreveix a atribuir-la a Lluís Borrassà [AS_m00495]

4

Carta de Josep Gudiol on demana a Sutrà l’enviament de més fotografies del retaule de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00496]5
Carta de Josep Gudiol per agrair a Sutrà l’enviament del fascicle referent a la restauració del retaule de Sant Pere de Montagut 
i fotografies i detalls de les pintures murals que Sutrà ha trobat a Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00497]

6

Carta de Josep Gudiol per felicitar Sutrà per la troballa de la biga de finals del XIII [AS_m00498]7
Carta de Josep Gudiol per agrair a Sutrà les fotografies del retaule de Sant Pere de Montagut. Suggereix que el pintor es diria 
Tumas (interpretant monograma), i datable cap a 1540. El felicita per la seva feina de neteja del retaule [AS_m00499]

8

Carta de Josep Gudiol per agrair a Sutrà les fotografies del retaule quatrecentista de Castelló d’Empúries, que, segons opina, 
Sutrà va ressuscitar amb la seva neteja [AS_m00500]

9
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Carta del secretari de Josep Gudiol a Joan Sutrà confirmant que el mossèn no recordava haver fet cap crítica ni escrit sobre 
els retaules de Castelló i Canapost [AS_m00501]

10

Article: “Gaudí com a experiència artística”, una conferència de Josep Puig i Cadafalch, organitzada pel Círculo Artístico, en 
el qual va expressar la necessitat d’estudiar l’estètica [AS_m00502]

11

Esborrany de carta de Joan Sutrà a Josep Puig i Cadafalch en la qual explica que torna d’una estada al laboratori del Louvre 
de París, i que vol presentar-li un pla per a Barcelona [AS_m00503]

12

Esborrany de carta de Joan Sutrà a Josep Puig i Cadafalch que acompanyaria fotografies de capitells del claustre d’Elna 
realitzades per Sutrà mateix [AS_m00504]

13

Carta de Josep Puig i Cadafalch a Joan Sutrà agraint-li la felicitació amb motiu de l’honor conferit per la Universitat de 
Barcelona [AS_m00505]

14

Carta de Josep Puig i Cadafalch a Joan Sutrà, agraint-li les fotografies enviades, sobretot la de la biga de Cruïlles, la que 
pensava publicar en l’Anuari de l’IEC [AS_m00506]

15

Carta de Josep Puig i Cadafalch a Joan Sutrà agraint-li l’enviament de fotografies per a les seves publicacions. Així mateix, 
aquest li envia un volum seu [AS_m00507]

16

Carta de Josep Puig i Cadafalch a Joan Sutrà agraint-li l’estudi del retaule de Sant Miquel de Cruïlles, i li demana informació 
dels capitells del claustre d’Elna [AS_m00508]

17

Carta de Josep Puig i Cadafalch a Joan Sutrà. El convida a casa seva, juntament amb en Folch, per parlar dels mètodes 
d’anàlisi del Louvre [AS_m00509]

18

Carta de Puig i Cadafalch a Sutrà informant que es publicarà la descoberta del retaule i de la biga de l’absis de Cruïlles a 
l’anuari  [AS_m00510]

19

 Carta de Josep Puig i Cadafalch a Joan Sutrà, agraint-li la tramesa del seu estudi “El frontal románico de Santa Magdalena de 
Solanllonch”  [AS_m00511]

20

Postal de Josep Puig i Cadafalch a Joan Sutrà des de Grado (Itàlia), desitjant-li bon any nou i demanant-li veure’s quan ell 
torni a Barcelona per parlar dels retaules [AS_m00512]

21

Carta de Josep Puig i Cadafalch a Bartomeu Barceló [AS_m00513]22
Postal de Josep Puig i Cadafalch a Joan Sutrà, agraint-li les fotografies del sarcòfag d’Empúries [AS_m00514]23
Certificat de correus de Sutrà [AS_m00515]24
Carta de Feliu Elias Bracons a Joan Sutrà demanant si l’encàrrec que li ha fet el bisbe obeeix a un intent de catalogació o 
inventari de les obres d’art del bisbat que estan en perill de desaparició, o a la fundació d’un Museu Diocesà gironí 
[AS_m00516]

25

Carta de Feliu Elias a Joan Sutrà, en què li pregunta si en ocasió de la instal·lació de la primera obra es funda el Museu 
Diocesà de Girona [AS_m00517]

26

Carta de Feliu Elias a Joan Sutrà, on li comenta les fotografies enviades per Sutrà, i la semblança de les peces d’alabastre de 
Siurana i Campmajor. [AS_m00518]

27

Catedral de Tarragona. Postal de Feliu Elias a Joan Sutrà des de Barcelona. Li informa que publicarà al diari La Publicitat el 
seu treball sobre la marededéu de la catedral de Tarragona [AS_m00519]

28

Postal des de Barcelona de Feliu Elias Bracons a Joan Sutrà, agraint-li els bon desitjos pel procés d’actuacions que sembla 
que el volen perjudicar  [AS_m00520]

29

Postal de Feliu Elias Bracons a Joan Sutrà, agraint les seves postals de Gant [AS_m00521]30
Postal de Feliu Elias Bracons a Joan Sutrà demanant-li informació de les darreres restauracions realitzades a la província i 
Diòcesi de Girona per publicar-les a La Publicitat  [AS_m00522]

31

Carta de Joan Sutrà a Feliu Elias, agraint la seva carta i opinió sobre l’orientació del museu. Sutrà li explica que a l’estiu va 
tenir l’oportunitat de parlar amb el bisbe de diversos museus que Sutrà havia visitat.  [AS_m00523]

32
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Carta de Feliu Elias Bracons a Joan Sutrà agraint fotografies de bona qualitat del retaule, on, segons Elias, ara es pot veure 
que és de Lluís Borrassà [AS_m00524]

33

Carta de Feliu Elias Bracons a Joan Sutrà agraint fotografies i preguntant si la restauració de l’església del monestir de Sant 
Miquel de Cruïlles es durà a terme sense arquitecte, i si té fotografies de les pintures murals romàniques [AS_m00525]

34

Carta de Feliu Elias Bracons a Joan Sutrà agraint unes fotografies [AS_m00526]35
Postal de Feliu Elias Bracons a Joan Sutrà on comenta la discrepància de Sutrà amb el Sr. Subies i el desig de fer les paus 
[AS_m00527]

36

Postal de Feliu Elias Bracons a Joan Sutrà agraint la dedicació del seu article [AS_m00528]37
Postal de Feliu Elias Bracons a Joan Sutrà agraint fotografies i expressant el desig d’anar a Girona a veure les taules 
restaurades [AS_m00529]

38

Carta de Feliu Elias Bracons a Joan Sutrà agraint fotografies i retornant les del retaule del pintor Tomas, (a qui atribueix 
l’autoria) i fent una reflexió sobre la sostracció de les imatges de culte a les esglésies [AS_m00530]

39

Postal de Feliu Elias Bracons a Joan Sutrà agraint l’enhorabona per haver fundat una entitat conservadora de monuments 
[AS_m00531]

40

 Esborrany de carta de Joan Sutrà al director de La Publicitat arran de la publicació d’un comentari sobre la conferència que 
va fer Sutrà de l’Exposició d’Art Litúrgic [AS_m00532]

41

Còpia de carta de Joan Sutrà a Feliu Elias Bracons agraint les manifestacions respecte de l’actuació de Sutrà a Castelló 
d’Empúries i a Canapost publicades a La Publicitat  [AS_m00533]

42

Carta de Joan Sutrà a Feliu Elias Bracons, que és una còpia de la que envia al president d’Amics de l’Art Vell en relació amb 
el distanciament que s’ha produït amb el Sr. Subias [AS_m00534]

43

Còpia de carta de Feliu Elias a Samley Grijalbo, però transmesa per Joan Sutrà, on defineix Sutrà com a artista pintor i 
restaurador de pintura antiga, particularment de retaules.  [AS_m00535]

44

Postal de Feliu Elias a Joan Sutrà agraint fotografies i acceptant la invitació a veure el retaule [AS_m00536]45
Postal de Feliu Elias a Joan Sutrà agraint fotografies, sobretot de la Verge del Cós. Comenta que la majoria de les verges 
vestides de paperina són romàniques [AS_m00537]

46

Postal de Feliu Elias a Joan Sutrà agraint fotografies del retaule de Montagut [AS_m00538]47
Targeta de visita de Feliu Elias Bracons [AS_m00539]48
Postal de Feliu Elias a Joan Sutrà agraint fotografies del retaule de Santa Tecla i Sant Sebastià, elogiant la seva restauració 
[AS_m00540]

49

Postal de Feliu Elias a Joan Sutrà agraint la darrera lletra [AS_m00541]50
Postal de Feliu Elias a Joan Sutrà agraint fotografies i carta i demanant les fotografies dels sarcòfags de Girona i informació 
sobre el tractament del suport d’unes taules [AS_m00542]

51

Carta de Feliu Elias a Joan Sutrà agraint informació, fotografies i butlletins de Santa Maria del Mont, i demanant fer adhesions 
als Amics de l’Art Vell [AS_m00543]

52

Carta de Feliu Elias a Joan Sutrà retornant l’informe del retaule de Santa Tecla i Sant Sebastià i informant que els Amics de 
l’Art Vell havien encarregat temps enrere la seva restauració a Grau [AS_m00544]

53

Carta de Feliu Elias a Joan Sutrà agraint fotografies i demanant informació sobre el pintor del retaule de Segueró (un dels 
soldats porta en l’escut un monograma TMAS) [AS_m00545]

54

Carta de Feliu Elias a Joan Sutrà agraint informació sobre el retaule de Segueró i de la Mare de Déu del Mont i la seva adhesió 
a l’entitat Amics de l’Art Vell  [AS_m00546]

55

Carta de Feliu Elias a Joan Sutrà agraint fotografies de les taules de Segueró i expressa la preocupació per l’enviament 
d’aquestes obres a l’exposició de Montjuïc sense assegurança [AS_m00547]

56
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Còpia de la carta de Joan Sutrà a Feliu Elias sobre la neteja del grup escultòric de la capella dels Dolors de Santa Maria de 
Castelló d’Empúries i de cinc de les 22 taules que havien estat al retaule de Santa Maria de Segueró  [AS_m00548]

57

Esborrany de carta de Joan Sutrà a Feliu Elias referent a la restauració de diverses obres [AS_m00549]58
Carta no enviada de Joan Sutrà a Feliu Elias on explica que ha salvat de ser venuda una peça gòtica d’alabastre de l’església 
parroquial de Sant Martí Sesserres [AS_m00550]

59

Correspondència i documents sobre Santa Magdalena de Solanllonch entre 1935-195415481

Fotografies diverses [AS_m00551]1
Estudi del frontal romànic de Santa Magdalena o de la Resurrecció de Llàtzer. Al darrer full, escrit del desembre del 1936 
explicant les visites d’elements revolucionaris cercant el Frontal (Gudiol Ricard).  [AS_m00552]

2

Esborrany de l’estudi “Frontal románico de Santa Magdalena o de la resurrección de San Lázaro”.  [AS_m00553]3
Retall de premsa Tribuna Dominical, escrit per monseñor Lisbona i titulat “Yo soy la resurrección”  [AS_m00554]4
Carta de Lluís Batlle (Instituto de Estudios Gerundenses) a Joan Sutrà, informant que es publicarà un estudi de Sutrà als 
“Anales” [AS_m00555]

5

Carta de Lluís Batlle (Instituto de Estudios Gerundenses) a Joan Sutrà, informant que el seu treball del Frontal Romànic es 
publicarà en el proper “Anales” [AS_m00556]

6

9 fulls de llibreta petita d’espiral, amb anotacions a llapis de les taules de la capella de Santa Magdalena (mides, dibuixos, 
descripcions) [AS_m00557]

7

Carta de Joan Sutrà al Sr. Ermengol, demanant esbrinar els motius pels quals els senyors Rodríguez i Roca (Vda. Plana) no 
responen les seves cartes, en les quals s’interessa pel frontal romànic [AS_m00558]

8

Còpia de carta de Joan Sutrà a Antònia Roca, Vda. Plana, preguntant pel frontal  [AS_m00559]9
Targeta de Luis Rodríguez (gendre del Sr. Plana, propietari del frontal) a Joan Sutrà confirmant haver rebut la seva del dia 8 i 
dient-li que és difícil que es puguin trobar a Olot [AS_m00560]

10

Targeta de Luis Rodríguez a Joan Sutrà confirmant que el proper diumenge dia 30 seria a Olot per si a ell l’interessa trobar-lo 
[AS_m00561]

11

Targeta de Luis Rodríguez a Joan Sutrà dient que l’avisarà quan vagi a Olot [AS_m00562]12
Carta de la cosina Teresa a Joan Sutrà confirmant que es farà arribar al gendre de Ventrellat la carta de Sutrà [AS_m00563]13
Targeta dels Pares Caputxins a Joan Sutrà confirmant que Rodríguez viu a Olot [AS_m00564]14
Carta de la cosina Teresa a Joan Sutrà confirmant que Rodríguez viu a Olot, i convidant-los a dinar el proper diumenge 
[AS_m00565]

15

Full parroquial on apareix el bateig del nen José M. Rodríguez Burch [AS_m00566]16
Cronologia escrita per Joan Sutrà, inventari de cartes, contactes, visites, esdeveniments, etc... amb la família/es propietària 
del frontal des del 29 d’octubre de 1935 fins al 18 d’octubre de 1953 [AS_m00567]

17

Llibret publicat per New York University Institute of Fine Arts – Announcement of lectures - Second term 1951-52, on intervé 
Walter W. S. Cook [AS_m00568]

18

Llibret publicat per New York University Institute of Fine Arts – Announcement of lectures - First term 1952-53, on intervé 
Walter W. S. Cook [AS_m00569]

19

Llibret publicat per New York University Institute of Fine Arts – Announcement of lectures - First term 1952-53, on intervé 
Walter W. S. Cook [AS_m00570]

20

Revista Institute of Fine Arts News. A la pàgina 3 hi ha un article dedicat als viatges de Dr. Cook a l’estranger (també a 
Catalunya), “Dr. Cook Abroad” [AS_m00571]

21
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CV Walter W.S. Cook [AS_m00572]22
Carta de Jaime Marqués (Canónigo archivero de la Santa Iglesia catedral Basílica y director del Museo Diocesano), a Joan 
Sutrà confirmant l’arribada del Dr. Cook i de la conferència que aquest oferiria l’endemà [AS_m00573]

23

Carta del Marqués de Lozoya a Sutrà agraint felicitació per la direcció de l’Academia Española de Bellas Artes a Roma i 
oferint-li publicar l’estudi sobre el Frontal romànic de Solanllonch al Boletín de la Sociedad Española de Excursiones 
[AS_m00574]

24

Carta del Marqués de Lozoya informant Sutrà del seu nou càrrec a l’Academia Española de Bellas Artes a Roma i anunciant-li 
que el seu article probablement s’ha perdut a Correus [AS_m00575]

25

Carta de Joan Sutrà al Marqués de Lozoya, preguntant quan podria sortir publicat el seu estudi del Frontal de Solanllonch. 
També li informa de la seva propera entrevista amb el Dr. Cook per tractar aquest tema [AS_m00576]

26

Còpia de carta de Joan Sutrà al Marqués de Lozoya indicant el número del paquet certificat de correus (que conté el seu 
treball de Solanllonch i les ampliacions de les fotografies) [AS_m00577]

27

Còpia de carta de Joan Sutrà al Marqués de Lozoya, que acompanya el seu estudi “El frontal románico de Santa María 
Magdalena” juntament amb 19 fotografies de la seva col·lecció particular [AS_m00578]

28

Esborrany de carta de Joan Sutrà al Marqués de Lozoya acompanyant l’estudi “El frontal románico de Santa María 
Magdalena” i 19 fotografies de la seva col·lecció  [AS_m00579]

29

Carta de Miguel Mateu a Joan Sutrà confirmant que ha rebut la seva, acompanyant la de Cook, i que contestarà directament 
[AS_m00580]

30

Carta de Miguel Mateu a Joan Sutrà referent a la possibilitat d’identificar les obres d’art que interessen a Cook, tot i que creu 
que pertanyen a les seves germanes [AS_m00581]

31

Còpia de carta de Joan Sutrà a Walter W.S. Cook excusant-se per no haver pogut compartir amb ell la visita a Badalona a la 
col·lecció Muntades de Mas Colomer [AS_m00582]

32

Nota de Montserrat Blanch, de Ampliaciones y Reproducciones Mas, a Joan Sutrà, demanant, de part de Gudiol, unes còpies 
del frontal del Mestre de Lluçanès, de la col·lecció Plana [AS_m00583]

33

Esborrany de Joan Sutrà a Walter W.S. Cook, contestant en referència a l’estudi del Frontal romànic de Solanllonch. 
[AS_m00584]

34

Carta de Joan Sutrà a Ampliaciones y Reproducciones Mas, dient que no es dedica a enviar còpies dels seus clixés però que 
està a disposició de Gudiol per donar-li tota mena de detalls de les seves ampliacions fotogràfiques [AS_m00585]

35

Retall de premsa de Los Sitios amb motiu de la visita de Cook a la redacció d’aquest diari a Girona i de la conferència sobre 
pintura romànica que impartirà convidat pel Círculo Artístico [AS_m00586]

36

Retall de premsa de Los Sitios. Reportatge titulat “Un gran hispanista norteamericano en Girona”. També informa que ha 
vingut a estudiar un còdex datat el 975, i que Catalunya és la regió més rica en obres romàniques [AS_m00587]

37

Retall de premsa de Los Sitios, de títol “Ante numerosa concurrencia, el Profesor W.S: Cook desarrolló su anunciada 
conferencia. Hizo un magistral estudio de la pintura romànica en España”  [AS_m00588]

38

Estudi de Joan Sutrà, de títol “Els plafons pintats romànics catalans. El mestre del Lluçanès”. Al revers, uns números de 
pàgines i referències [AS_m00589]

39

Santa Magdalena de Solanllonch. Mides per dibuixos (ara) [AS_m00590]40
Còpia de l’estudi del frontal romànic de Santa Magdalena o la resurrecció de Llàtzer, de 13 fulls. Descripció de l’obra 
[AS_m00591]

41

Escrit original i còpia (2 fulls) de Joan Sutrà de títol “El frontal románico de Santa María Magdalena o de la resurrección de 
Lázaro. Frontal románico de Solanllonch” [AS_m00592]

42

Esborrany de l’article dedicat al Dr. Cook de títol “El frontal románico de Santa María Magdalena”, on explica la seqüència de 
fets que el porten a estudiar el retaule, el descobriment, les característiques i la relació amb la família Plana [AS_m00593]

43
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Acompanyen l’anterior escrit dos fulls amb bibliografia  [AS_m00594]44
Acompanya l’anterior escrit un altre sobre el Taller de Ripoll, i explica la taula de l’altar del mestre de Lluçanès [AS_m00595]45
Article dedicat al Dr. Cook de títol “El frontal románico de Santa María Magdalena”, on explica la seqüencia de fets que el 
porten a estudiar el retaule, el descobriment, les característiques, la relació amb la família Plana, entre altres [AS_m00596]

46

4 FONS JOAN SUTRÀ VIÑAS

Correspondència amb Cesar Martinell i documents sobre la catedral de Tarragona, Santes Creus, Montagut, Amics de l'Art Vell entre 
1929-1934

15482

Carta de Cèsar Martinell, secretari general d’Amics de l’Art Vell, felicitant Sutrà pel premi de l’Institut d’Estudis Catalans i 
desitjant parlar amb ell sobre el retaule d’Ortoneda [AS_m00597]

1

Retall de premsa de La Veu de Catalunya, n. 12.021. Títol: “Els ‘Amics de l’Art Vell’”, on s’explica que la tasca d’aquesta 
entitat és vetllar per la conservació del patrimoni artístic de Catalunya [AS_m00598]

2

Escrit de Sutrà sobre l’encàrrec d’Amics de l’Art Vell de visitar l’església parroquial de l’Armentera per la possible neteja i 
restauració de les pintures de Joan Carles Panyo [AS_m00599]

3

Targeta de Joan Sutrà al secretari general d’Amics de l’Art Vell informant que podria desmuntar el retaule de Solivella la 
primera quinzena de juliol [AS_m00600]

4

Carta de Martinell (paper particular) a Joan Sutrà agraint l’enviament de la monografia de Sant Miquel de Cruïlles i acceptant la 
seva oferta de restaurar el retaule d’Ortoneda  [AS_m00601]

5

Carta oficial de Cèsar Martinell com a secretari general d’Amics de l’Art Vell a Joan Sutrà acceptant la seva oferta de restaurar 
el retaule d’Ortoneda de la catedral de Barcelona [AS_m00602]

6

Carta de Josep Palomer informant que s’està treballant en la redacció dels nous estatuts dels Amics de l’Art Vell [AS_m00603]7
Carta de Josep Palomer informant que el comitè de direcció d’Amics de l’Art Vell ha aprovat proposar Sutrà com a soci de la 
institució, entregant com a quota els seus serveis a l’entitat  [AS_m00604]

8

Carta de Cèsar Martinell a Joan Sutrà informant-li sobre les taules que falten en el retaule de Santes Creus [AS_m00605]9
Carta de Josep Palomer a Joan Sutrà agraint les fotografies enviades del retaule de Santes Creus i confirmant l’assistència a 
la conferència que donarà Sutrà el dia 19 [AS_m00606]

10

Nota de Cèsar Martinell a Joan Sutrà agraint les fotografies del retaule de Tarragona, les quals aniran a la Memòria 
[AS_m00607]

11

Retaule de Santes Creus. Targeta de Cèsar Martorell a Joan Sutrà informant que ha trobat el treball seu sobre Santes Creus i li 
enviarà les seves notes [AS_m00608]

12

Nota de Cèsar Martinell i de Bosch Gimpera a Joan Sutrà agraint la invitació a la inauguració de les obres de restauració del 
retaule major de la Parroquial Església de Sant Pere de Montagut [AS_m00609]

13

Carta de Cèsar Martinell informant Sutrà de la recepció via Elies de la seva adhesió, alhora que accepten l’oferiment de 
restauració de pintures [AS_m00610]

14

Factura del Hotel Nouvel a nom de Joan Sutrà, de 28,05 pessetes. Al revers, notes ràpides a llapis sobre la catedral de 
Tarragona [AS_m00611]

15

Fotografia d’una taula del retaule d’Ortoneda, Clixé n. 913-P.Dor [AS_m00612]16
Catedral de Tarragona. Fotografia d’una taula del retaule d’Ortoneda, Clixé n. 913-P.Dor [AS_m00613]17
Nota de Josep Palomer informant Sutrà sobre la reunió per tractar els nous estatus d’Amics de l’Art Vell [AS_m00614]18
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Catedral de Tarragona. Factura de l’Hotel Internacional de Tarragona, de 18,20 pessetes [AS_m00615]19
Carta de mossèn Josep Palomer a Joan Sutrà, informant de la publicació d’una entrevista a Joan Sutrà a la secció “Vida 
Cultural” de La Veu de Catalunya  [AS_m00616]

20

Carta de Cèsar Martinell a Joan Sutrà recordant-li la seva oferta a Amics de l’Art Vell de restaurar un retaule per any, i 
demanant-li si vol fer el de Tarragona [AS_m00617]

21

Carta de Cèsar Martinell a Joan Sutrà informant-li que va rebre la seva alta, i que agraeix la seva activitat de restauració del 
retaule [AS_m00618]

22

Catedral de Tarragona. Rebut de 5 pessetes de l’agència de transports Hijos de Viuda de Comas de Tarragona, per 
l’enviament d’una caixa a la catedral  [AS_m00619]

23

Factura de l’Hotel Europa (Tarragona) a Joan Sutrà de 61,20 ptes.  [AS_m00620]24
Fitxa n. 315 P, Retaule procedent de Solivella, signat “Mateu Ortoneda”, de la Col·lecció Fotogràfica i Arxiu Joan Sutrà Viñas, 
clixés 913 a 924. catedral Metropolitana de Tarragona.  [AS_m00621]

25

Nota de Cèsar Martinell que acompanyaria uns clixés que remet a Sutrà [AS_m00622]26
Factura de 75 pessetes del taller de fusteria José González de Tarragona a Joan Sutrà per una caixa per embalar retaules 
[AS_m00623]

27

Rebut de 75 pessetes de José González a Joan Sutrà [AS_m00624]28
Factura del taller de fusteria José González de Tarragona de 90,50 pessetes a Joan Sutrà pel treball i embalatge [AS_m00625]29
Nota del taller de fusteria José González de Tarragona de 53,15 pessetes a Joan Sutrà pel treball i l’embalatge  [AS_m00626]30
Còpia de la carta de Joan Sutrà a Cèsar Martinell sobre les despeses de la restauració del retaule de Mateu Ortoneda a 
Tarragona. [AS_m00627]

31

Còpia de la carta de Joan Sutrà a Cèsar Martinell (amb nota de despeses originades per la restauració del retaule de Mateu 
Ortoneda a Tarragona). Sutrà s’excusa de l’augment del pressupost inicial. [AS_m00628]

32

Carta de mossèn Josep Palomer demanant informació a Sutrà sobre la restauració del retaule d’Ortoneda a fi de publicar-ho a 
La Veu de Catalunya [AS_m00629]

33

Factura de 133,55 pessetes del taller de fusteria José González de Tarragona a Sutrà pel treball i embalatge [AS_m00630]34
Nota de despeses de Joan Sutrà als Amics de l’Art Vell (3 viatges de Figueres a Tarragona, 3 diades a Tarragona, caixa, 
condicionament i transport) [AS_m00631]

35

Carta de mossèn Josep Palomer demanant a Sutrà tres o quatre clixés del retaule d’Ortoneda, ja que s’exposarà en la mostra 
de Turisme  [AS_m00632]

36

Rebut en blanc dels Amics de l’Art Vell [AS_m00633]37
Memòria d’Amics de l’Art Vell [AS_m00634]38
Informe que l’entitat “Amics de l’Art Vell” eleva al President de la Generalitat, per a la protecció del patrimoni arqueològic i 
artístic de Catalunya [AS_m00635]

39

Memòria d’Amics de l’Art Vell [AS_m00636]40
Amics de l’Art Vell. Memòria de l’Entitat en l’assemblea reglamentària anual de Socis, el dia 18 de juny de 1934. A la pàg. 11 es 
fa referència de la restauració del retaule de Mateu Ortoneda a càrrec de Sutrà [AS_m00637]

41

Carta de Josep M. Pontes, dels Amics dels Museus de Catalunya, a Joan Sutrà, acompanyant tres paperetes de patent de soci 
subscriptor, de 3 pessetes, a abonar [AS_m00638]

42

Amics dels Museus de Catalunya. Carta de Josep M. Pontes confirmant que el soci Sutrà ha fet entrega de 36 ptes. 
corresponent als 12 mesos (juliol 1933 - maig 1934) [AS_m00639]

43

Retaule de sant Miquel de Cruïlles. Carta de Pedro Casas Abarca, president dels Amics dels Museus de Catalunya, agraint a 
Sutrà la monografia del retaule de Sant Miquel [AS_m00640]

44
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Estatuts de l’Associació d’Amics dels Museus de Catalunya [AS_m00641]45
Passi de soci per a l’exposició d’indumentària de la col·lecció de Manuel Rocamora [AS_m00642]46
Passi de soci per a l’exposició d’indumentària de la col·lecció de Manuel Rocamora [AS_m00643]47
Carta del president i secretari dels Amics dels Museus de Catalunya a Sutrà comunicant l’acceptació com a soci subscriptor 
[AS_m00644]

48

“Lo que puede ser el Pueblo Español de Montjuich”, signat per Pedro Casas Abarca, president dels Amics dels Museus de 
Catalunya  [AS_m00645]

49

Amics dels Museus de Catalunya. Carta del secretari d’Amics dels Museus de Catalunya, Joan Pau Bosch, convidant Sutrà a 
la Junta General extraordinària per procedir a la reforma dels estatuts [AS_m00646]

50

Invitació del secretari Joan Pau Bosch a la Junta General extraordinària de l’Associació d’Amics dels Museus de Catalunya 
[AS_m00647]

51

Carta que acompanyaria una invitació a l’acte inaugural de l’exposició retrospectiva d’indumentària [AS_m00648]52

Correspondència amb Josep Gibert i Joaquim Folch i Torres i altres documents entre 1931-193615489

Esborrany de carta de Joan Sutrà a Josep Gibert, oferint-li una còpia del treball sobre el mestre TVMAS escrit per Sutrà i uns 
clixés d’un frontal romànic, desconegut [AS_m00649]

1

Carta de Josep Gibert de la Junta de Museus de Barcelona a Joan Sutrà, en la qual expressa la negativa d’utilitzar el treball de 
Sutrà de TVMAS i les fotos del frontal romànic, a menys que no ho publiqui ell mateix. [AS_m00650]

2

Carta de Josep Gibert a Joan Sutrà demanant-li informació sobre el retauler TVMAS. També li demana fotografies d’ell ja que 
fan un fitxer biogràfic d’artistes catalans per als futurs investigadors [AS_m00651]

3

Esborrany de carta de Joan Sutrà a Joaquim Folch, director de Museus de Barcelona, per enviar-li els positius del retaule de 
Sant Miquel de la pinacoteca de la catedral de Tarragona  [AS_m00652]

4

Llistat de reproduccions i negatius de l’Arxiu Sutrà enviats a la Junta de Museus de Barcelona, a més de l’autorització per a la 
seva reproducció per a la contribució a la divulgació de l’art català  [AS_m00653]

5

Invitació a la inauguració del Museu d’Art de Catalunya [AS_m00654]6
Carta de Joaquim Folch i Torres, director general de Museus, demanant a Sutrà les còpies de les fotografies del retaule de 
Solivella, indicant l’import [AS_m00655]

7

Còpia de carta de Joan Sutrà al conseller de Cultura de la Generalitat sol·licitant, amb motiu de la reestructuració de l’Estatut, 
la creació d’un cos de Restauradors dins del Departament de Cultura, i una beca, a la qual ell aplica [AS_m00656]

8

Còpia de carta de Joan Sutrà a Joaquim Folch i Torres oferint als Museus d’Art de Barcelona fotografies de les seves 
restauracions [AS_m00657]

9

Còpia de carta de Joan Sutrà a Joaquim Folch i Torres per trobar-se a Barcelona el mes de maig [AS_m00658]10
Carta de Joaquim Folch i Torres a Joan Sutrà per trobar-se a Barcelona per parlar de temes d’interès comú [AS_m00659]11
Carta de Joaquim Folch a Joan Sutrà demanant-li còpies de les cartes que es van bescanviar un temps enrere, quan van 
estudiar les pintures romàniques de Cruïlles, sobretot referent la tercera faixa de lleons [AS_m00660]

12

Còpia de carta de Joan Sutrà a Joaquim Folch confirmant que ell va dir abans que Masó que hi havia una tercera faixa de 
lleons a les pintures romàniques de Cruïlles [AS_m00661]

13

Carta de Joaquim Folch a Joan Sutrà confirmant la seva reunió el 5 de maig a la seva oficina del Poble Espanyol [AS_m00662]14
Esborrany de carta de Joan Sutrà a Joaquim Folch i Torres agraint les paraules dedicades a la monografia de Sutrà del retaule 
de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00663]

15

Esborrany de carta de Joan Sutrà a Joaquim Folch i Torres oferint proves de les pintures murals del cor de la catedral 16
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metropolitana de Tarragona [AS_m00664]
Carta de Joaquim Folch a Joan Sutrà demanant-li si la línia de signes o lletres que es troben en la pintura mural romànica de 
Sant Miquel de Cruïlles és gratada o pintada [AS_m00665]

17

Còpia de carta de Joan Sutrà a Joaquim Folch contestant l’anterior carta, sobre les ratlles de la pintura [AS_m00666]18
Còpia de carta de Joan Sutrà a Joaquim Folch, agraint les paraules de Folch a Sutrà en l’article que el Butlletí dels Museus 
d’Art de Barcelona ha publicat sobre les pintures murals de Sant Miquel de Cruïlles. [AS_m00667]

19

Notes de despeses de fotografies i autorització de Sutrà per a la publicació d’aquestes, amb la condició que s’anomeni l’arxiu 
i que obeeixi a finalitats beneficioses per al museu o que contribueixi a la divulgació de l’art català [AS_m00668]

20

Escrit per a la Junta de Museus de Barcelona en el qual es detalla la remesa de reproduccions i fitxes i l’autorització per 
publicar-les [AS_m00669]

21

Sobre de la Junta de Museus de Barcelona a Joan Sutrà segellat amb lacre vermell  [AS_m00670]22
Carta de l’administrador general de la Junta de Museus de Barcelona a Joan Sutrà notificant un gir per 565,06 pessetes per a 
les reproduccions fotogràfiques i clixés de Joan Sutrà. [AS_m00671]

23

Sobre del Parlament de Catalunya amb dues cartes: una, al Registre general d’entrades del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, per part de Joan Sutrà; L’altra, del departament “Cerimonial i Majordomia” [AS_m00672]

24

Fotografies de l'Arxiu d'Arqueologia Catalana, correspondència i altres documents entre 1930-196315491

Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00673]1
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00674]2
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00675]3
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00676]4
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00677]5
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00678]6
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00679]7
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00680]8
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00681]9
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00682]10
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00683]11
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00684]12
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00685]13
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00686]14
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00687]15
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00688]16
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00689]17
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00690]18
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00691]19
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00692]20
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00693]21
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00694]22
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00695]23
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Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00696]24
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00697]25
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00698]26
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00699]27
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00700]28
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00701]29
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00702]30
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00703]31
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00704]32
Fotografia de l’Arxiu d’Arqueologia Catalana [AS_m00705]33
Fitxa n. 170E de la Col·lecció Fotogràfica i Arxiu de Joan Sutrà i Viñas. Peça d’alabastre de Sant Martí Sesserres, 4 fotografies 
i anotacions (Estudis Universitaris Catalans 1917 a 1918 M. Josep Gudiol i Cunill) [AS_m00706]

34

Fitxa n. 187P de la Col·lecció Fotogràfica i Arxiu de Joan Sutrà i Viñas. Sala Capitular de la catedral de Girona. Restauració de 
dues taules gòtiques [AS_m00707]

35

Fitxa n. 190P de la Col·lecció Fotogràfica i Arxiu de Joan Sutrà i Viñas. Retaule de Sant Bartomeu de l’església Parroquial de 
Cruïlles [AS_m00708]

36

Targeta dels Pares Caputxins d’Olot a Joan Sutrà, comentant una clàusula que impedeix que el signant d’aquesta targeta 
pugui publicar un treball [AS_m00709]

37

Full imprès de les regles del premi d’expressió francesa [AS_m00710]38
Notes de Sutrà sobre els Juegos Florales del Ampurdán (jurat, bases, temes, pagaments, premis...) [AS_m00711]39
Anotacions de les publicacions dels Jocs Florals [AS_m00712]40
Targeta d’un dels premiats dels Jocs Florals a Joan Sutrà, informant que publicarà el treball premiat i n’enviarà un exemplar a 
l’Institut d’Estudis Empordanesos [AS_m00713]

41

Carta d’un premiat a Joan Sutrà demanant poder enllestir el diploma atorgat a la Festa dels Jocs Florals de l’Empordà 
[AS_m00714]

42

Carta de Narciso de Carreras agraint la invitació als Jocs Florals. Carreras va concedir el premi “Baix Empordà” al treball 
“Mar, pla i muntanya” [AS_m00715]

43

Carta de Ramon Gimbernat a Joan Sutrà agraint el premi atorgat als Jocs Florals  [AS_m00716]44
Carta de Francisco Serrats Ximinis a Joan Sutrà demanant-li que retiri la composició presentada per aquest en el concurs 
[AS_m00717]

45

Carta de Sallarès a Joan Sutrà demanant que li retorni les seves composicions remeses als Jocs Florals: “Al·legoria 
mediterrània” i “Poema de l’eclosió amorosa en tres temps” [AS_m00718]

46

Carta de F. Llobet Grau demanant que li retorni la composició remesa als Jocs Florals: “Un temps fou, enllà, d’enllà...” 
[AS_m00719]

47

Carta de Jesús Pellicer Colomer a Joan Sutrà demanant que retorni la composició remesa als Jocs Florals -“L’amor de cada 
instant”- i el veredicte del jurat [AS_m00720]

48

Carta de José M. Peix Parera a Joan Sutrà demanant que li retorni la seva composició remesa als Jocs Florals [AS_m00721]49
Carta de Carles Jordi Guardiola a Joan Sutrà demanant que li retorni les seves composicions remeses als Jocs Florals 
[AS_m00722]

50

Carta de Carles Jordi Guardiola a Sutrà agraint la comunicació de la celebració dels Jocs Florals de l’Empordà i adjuntant 
quatre treballs de poesia tema lliure [AS_m00723]

51
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Carta de F. Alfonso Orfila a Joan Sutrà confirmant la seva assistència a la festa dels Jocs Florals [AS_m00724]52
Carta de Genovés Molas a Joan Sutrà demanant que li retorni les seves composicions remeses als Jocs Florals  [AS_m00725]53
Carta de Ramon Noguer a Joan Sutrà demanant que l’informi del veredicte i d’on pot recollir les seves composicions remeses 
als Jocs Florals  [AS_m00726]

54

Carta de Joaquim Segura demanant a Joan Sutrà que li reculli el diploma que se li va entregar en la festa dels Jocs Florals de 
Figueres  [AS_m00727]

55

Carta de Joaquim Cusí a Joan Sutrà disculpant-se per no haver anat a la celebració dels Jocs Florals de l’Empordà i felicitant 
al jurat per haver assignat a un cert treball el seu donatiu [AS_m00728]

56

Carta d’Esteve Plana “Verntallat” a Sutrà demanant que li notifiqui l’arribada de Post per poder anar a Olot a ensenyar-li el 
frontal [AS_m00729]

57

Carta d’Esteve Plana “Verntallat” a Sutrà dient que l’avisi amb un dia d’antelació de la seva anada a Santa Cristina d’Aro. 
[AS_m00730]

58

Santa Magdalena de Solanllonch. Carta d’Esteve Plana “Verntallat” a Sutrà per acordar la visita [AS_m00731]59
Felicitació d’any nou de Lambert [AS_m00732]60
Recordatori de bateig d’Elisenda Tortajada i Flores [AS_m00733]61
Factura de Joan Sutrà a Juan Llauradó pels treballs de pintura [AS_m00734]62
Carta de Ramon Puigcorbé a Joan Sutrà demanant la còpia del veredicte del jurat dels Jocs Florals de l’Empordà [AS_m00735]63
Carta de Blancher Puig demanant a Sutrà que li retornin urgentment els treballs que va presentar als Jocs Florals de 
l’Empordà [AS_m00736]

64

Carta del director de la COPE a Joan Sutrà informant de la notícia radiada sobre l’excursió que el grup Escolta d’A.C. va fer a 
Sant Martí del Canigó en la qual Sutrà va fer de guia [AS_m00737]

65

Full amb anotacions de despeses [AS_m00738]66
Nota d’un amic que no pot assistir a la festa (se suposa que als Jocs Florals) i que li reculli el diploma i li ingressi els diners 
[AS_m00739]

67

Telegrama de Ceret anunciant assistència a la festa de diumenge [AS_m00740]68
Invitacions a la festa dels Jocs Florals de l’Empordà [AS_m00741]69
Targeta de visita de l’arxipreste de Tàrrega, Josep Serra i Janer, a Sutrà agraint l’obtenció de la Viola i anunciant que hi anirà 
el proper dissabte [AS_m00742]

70

Targeta de Tomàs Roig a Sutrà excusant la seva assistència a la festa i demanant que li retorni els exemplars que va 
presentar  [AS_m00743]

71

Publicació escrita per Tomàs Roig i Llop, de títol “En homenatge a Joan Maragall. Com una senyera de pau...” [AS_m00744]72
Dibuix-plànol de la rambla de Figueres amb el teatre Jardí, el cafè i la casa de menjar [AS_m00745]73

Correspondència, fotografies i documents sobre la catedral de Tarragona, l'Exposició d'Art Català a París, l'esglèsia de Navàs, l'ermita 
del Roser de Vallmoll, Santes Creus, Montserrat i la catedral de Barcelona entre 1932-1936

15493

Carta de Bernardí Martorell a Sutrà informant de la seva imminent inspecció a l’església inundada de Navàs per ordre del 
bisbe [AS_m00746]

1

Targeta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà indicant que deixi el paquet que ell farà amb el manual italià a la confiteria Pijoan 
de Figueres i que no escrigui a l’Art Vell sense abans rebre instruccions seves [AS_m00747]

2

Targeta de Bernardí Martorell a Sutrà, informant de la seva arribada de pas per Darnius i de la seva intenció de visitar-lo amb 3
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l’objectiu de fer-li unes preguntes [AS_m00748]
Nota de Bernardí Martorell a Sutrà demanant que no avisi els Amics de l’Art Vell fins que ells hagin estudiat quina obra seria 
més convenient restaurar [AS_m00749]

4

Carta de Bernardí Martorell a Sutrà demanant sistemes de consolidació de les capes de pintura d’un retaule, i poder anar a 
Girona a veure les que ell ha restaurat [AS_m00750]

5

Carta de Bernardí Martorell a Sutrà demanant, de part de mossèn Joan Serra i Vilaró, la llista de pobles que, per les seves 
diligències, podria investigar [AS_m00751]

6

Carta de Bernardí Martorell a Sutrà informant-lo de la possibilitat de netejar el retaule de la Transfiguració [AS_m00752]7
Carta de Bernardí Martorell a Sutrà indicant com s’haurien de restaurar les corones dels bustos [AS_m00753]8
Carta de Bernardí Martorell a Sutrà per ultimar detalls amb l’arxipreste [AS_m00754]9
Esquela de Francesc Martorell, de l’Institut d’Estudis Catalans [AS_m00755]10
Rebut de Bernardí Martorell de 175 pessetes de Joan Sutrà  [AS_m00756]11
Carta de Bernardí Martorell a Sutrà, informant de la seva voluntat d’anar a Tarragona i que recalcarà l’encàrrec de Sutrà 
[AS_m00757]

12

Carta de Bernardí Martorell a Sutrà informant de la visita d’aquest a la secretaria episcopal per donar compte de les garanties 
de les restauracions fetes per Sutrà [AS_m00758]

13

Targeta postal de Bernardí Martorell a Sutrà anunciant que l’endemà es facturarà una caixa [AS_m00759]14
Targeta de visita de Bernardí Martorell a Sutrà acompanyant 300 pessetes i un rebut de 500 ptes. de La Caixa de Pensions 
[AS_m00760]

15

Carta de Bernardí Martorell a Sutrà sobre diversos temes: el director de l’Acció Catòlica, eleccions i la possibilitat de posar el 
S.S. a l’altar major. [AS_m00761]

16

Carta de Bernardí Martorell a Sutrà, informant que la caixa (segurament amb retaule) arriba l’endemà [AS_m00762]17
Carta de Bernardí Martorell a Sutrà, informant que li ingressa diners, i, que el bisbe Borràs li ha contestat que l’antipendi en 
qüestió es trobava en una casa particular prop de Gombreny  [AS_m00763]

18

Esborrany de carta de Sutrà a Bernardí Martorell informant que havia rebut l’ingrés i que està treballant en les quatre taules 
[AS_m00764]

19

Carta de Bernardí Martorell a Sutrà, informant sobre el que li pagarien si restaurés les imatges (1.300 ptes. amb els vestits 
daurats, i 1.100 ptes. només daurades les corones, calçat i sanefes del vestit) [AS_m00765]

20

Carta de Bernardí Martorell a Sutrà, informant sobre les relíquies (millor gales de l’altar), i el fet d’acollir-se a una beca pel 
museu (Roma-París) [AS_m00766]

21

Carta de Bernardí Martorell a Sutrà, informant que anirà a Tarragona i que es trobarà només amb el bisbe [AS_m00767]22
Carta de Joan Serra Vilaró a Joan Sutrà agraint la fotografia d’una relíquia de sant Fructuós i demanant informació per a la 
publicació d’un llibre dels Màrtirs Sants de Tarragona [AS_m00768]

23

Carta de Fernando Puppo des d’Arrieto felicitant l’any nou i agraint la fotografia d’una restauració. Acompanya una targeta de 
visita de Manuel Borràs, bisbe titular de Bísica i auxiliar del cardenal arquebisbe de Tarragona [AS_m00769]

24

Carta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà demanant els seus plans per destinar els dos dies que seran a Tarragona a fer 
proves [AS_m00770]

25

Targeta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà informant que l’endemà va a Peralada i que es trobin a l’estació per parlar. Sutrà 
anota en la targeta “acordat escriure Borràs i González perquè enviïn aquesta setmana l’altra taula evangelista” [AS_m00771]

26

Carta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà informant que ha madurat la millor manera per beneficiar Sutrà i la parròquia pel que 
fa la imatge de N.S. de Montserrat [AS_m00772]

27

Fotografia de santa Magdalena, del Museu Diocesà de Tarragona, cortesia de Joan Serra [AS_m00773]28
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Rebut de 28,60 ptes. de Joan Sutrà, de l’Hotel Europa de Tarragona, per dos dies d’estada [AS_m00774]29
Carta de J. Yxart i de Moragas a Joan Sutrà informant que dissabte 21 els esperarà a la catedral de Tarragona.  [AS_m00775]30
Carta de J. Yxart i de Moragas a Joan Sutrà excusant-se de no haver-lo vist a Tarragona i demanant l’import de les fotos que 
Sutrà li ha remès [AS_m00776]

31

Carta de J. Yxart i de Moragas a Joan Sutrà agraint les fotos que Sutrà li ha remès (regalat) (retaule Santes Creus i pintura 
mural catedral), i li adjunta col·lecció postals de Tarragona [AS_m00777]

32

Esborrany de carta de Joan Sutrà a Manuel Borràs, bisbe auxiliar de Tarragona felicitant-lo pel seu nou nomenament i oferint-
li restaurar un dels retaules gòtics de la catedral [AS_m00778]

33

Petit full amb anotacions i dibuix d’un escut [AS_m00779]34
Fotografia de l’altar major ermita del Remei de Vallmoll. Arxiu Sutrà, Clixé n. 925 [AS_m00780]35
Full de llibreta amb el dibuix de l’altar major de l’ermita del Remei de Vallmoll, anomenant cada taula [AS_m00781]36
Full de llibreta amb notes del retaule de la Mare de Déu a la catedral de Tarragona [AS_m00782]37
Full de llibreta amb el dibuix de l’altar major ermita del Remei de Vallmoll, anomenant cada taula [AS_m00783]38
Carta del vicari general de l’Arquebisbat de Tarragona, Manuel Borràs, a Joan Sutrà felicitant-lo per l’èxit de les seves 
conferències i demanant publicar-ne una part a la revista La Luz [AS_m00784]

39

Carta del notari Josep M. Vilar i d’Orovio, demanant a Sutrà un pressupost per a la restauració del retaule de l’ermita del 
Roser de Vallmoll [AS_m00785]

40

Carta del notari Josep M. Vilar i d’Orovio a Sutrà confirmant l’examen del retaule aprofitant la entrega de les taules de Solivella 
[AS_m00786]

41

Dibuix croquis del retaule del Roser de Vallmoll [AS_m00787]42
Memòria descriptiva del retaule renaixentista del Roser de l’ermita de Vallmoll, estat de conservació, projecte de restauració i 
pressupost [AS_m00788]

43

Targeta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà dient que es trobarà amb Sutrà en el ràpid a Madrid [AS_m00789]44
Targeta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà dient que si no va a Madrid en el mateix tren, hi anirà en el “sevillano” [AS_m00790]45
Carta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà demanant-li l’esquema del retaule amb el títol de les taules i mides per a la propera 
reunió amb el vicari general [AS_m00791]

46

Fulletó de l’Institut d’Estudis Catalans, Premi de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans i Concurs de 
Museus [AS_m00792]

47

 Carta de J. Macià, de la Biblioteca de Catalunya, a Joan Sutrà adjuntant el cartell del concurs de l’Institut i el dels Museus 
[AS_m00793]

48

Nota de l’Institut d’Estudis Catalans confirmant la recepció del treball “El retaule de la Mare de Déu de la catedral 
Metropolitana de Tarragona”  [AS_m00794]

49

Rebut de l’Institut d’Estudis Catalans pel treball “El retaule de la Mare de Déu de la catedral Metropolitana i Primada de 
Tarragona”  [AS_m00795]

50

Saluda del secretari general de l’Institut d’Estudis Catalans, Sr. Ramon d’Alós-Moner, a Sutrà [AS_m00796]51
Targeta de Bernardí Martorell a Sutrà informant de la seva propera trobada [AS_m00797]52
Targeta de Bernardí Martorell a Sutrà informant de la seva propera trobada a Tarragona, i que avançarà la neteja de les 
estàtues [AS_m00798]

53

Rebut de 5 pessetes de l’agència de transports Hijos de Viuda Comas pel transport d’una caixa de la catedral a l’estació 
[AS_m00799]

54

Rebut de 5 pessetes de l’agència de transports Hijos de Viuda Comas pel transport d’una caixa de l’estació a la catedral. Al 
darrere, un croquis del retaule [AS_m00800]

55
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Rebut de 10 pessetes de l’agència de transports Hijos de Viuda Comas pel transport d’una caixa de l’estació a la catedral i 
viceversa [AS_m00801]

56

Rebut de 5 pessetes de l’agència de transports Hijos de Viuda Comas per un viatge [AS_m00802]57
Rebut de 5 pessetes de l’agència de transports Hijos de Viuda Comas per un viatge de la catedral a l’estació [AS_m00803]58
Targeta de Bernardí Martorell a Sutrà demanant que porti fixador de color i vernís per enllestir una de les estàtues 
[AS_m00804]

59

Llistat de despeses de Tarragona [AS_m00805]60
Notes sobre les pintures mural de la catedral de Tarragona, altar de Santa Llúcia (dibuixos, mides, descripcions de les taules, 
hores de treball, despeses). Un full amb dibuixos de la localització de les taules. Un full anotacions retaule. [AS_m00806]

61

Resguard de l’enviament d’unes taules per restaurar [AS_m00807]62
Carta de Josep González a Joan Sutrà informant que les caixes que ha fet per als retaules són més reforçades [AS_m00808]63
Rebut d’un dinar a l’Hotel Europa a Tarragona [AS_m00809]64
Rebut de l’estada de Joan Sutrà a l’Hotel Internacional de Tarragona [AS_m00810]65
Rebut del d’un dinar a la Fonda Ferrocarril de Francia. Al revers, anotacions de despeses [AS_m00811]66
Rebut d’un dinar de Joan Sutrà a l’Hotel Internacional de Tarragona [AS_m00812]67
Rebut d’un dinar [AS_m00813]68
Rebut d’un dinar al Restaurant Joanet [AS_m00814]69
Rebut de l’Agència Pagès pel transport de quadres de i a Tarragona durant tot el mes d’agost, i d’altres materials [AS_m00815]70
Dues còpies de fotos de la Marededéu i el nen (una és de detall) [AS_m00816]71
Carta de la Unión de Fotograbadores sobre una col·lecció per gravar [AS_m00817]72
Factura de Unión de Fotograbadores pel retaule de Santes Creus [AS_m00818]73
Factura de l’Hotel Nouvel a Joan Sutrà per l’estada d’un dia [AS_m00819]74
Targeta de Bernardí Martorell. Felicita Sutrà de part del Museu de Brussel·les per la seva restauració a Tarragona i li demana li 
escrigui la millor manera d’arrencar emblanquinats i arrebossats amb teles encolades [AS_m00820]

75

Rebut d’un dinar a la Fonda Ferrocarril de Francia [AS_m00821]76
Rebut d’una estada de Joan Sutrà a l’Hotel Internacional de Tarragona [AS_m00822]77
Factura de l’agència de transports Hijos de Viuda de Comas per dos viatges amb carro per a tres caixes [AS_m00823]78
Carta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà demanant gestions perquè li publiquin un article a La Veu de l’Empordà (per 
demostrar que “els diaris de dretes s’ocupen més de la gent que els d’esquerres”) [AS_m00824]

79

“Troballes d’art” de notables pintures murals de gran valor artístic a la catedral de Tarragona amb la cooperació de Joan 
Sutrà [AS_m00825]

80

El Matí: “Interessant descobriment pictòric a la catedral de Tarragona” de les pintures murals de la troballa de la Santa Creu 
per Santa Elena [AS_m00826]

81

El Matí: “Altres descobriments de les pintures murals a la catedral de Tarragona” d’una nova figura que sembla un 
evangelista [AS_m00827]

82

Retall de premsa en què s’informa de l’encàrrec a Joan Sutrà de la restauració d’una taula del s. XV de Tarragona [AS_m00828]83
Carta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà informant que s’han trobat a la paret del cor de la catedral unes pintures murals, i 
que han escrit a Folch per si la Junta de Museus els ajuda [AS_m00829]

84

Targeta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà anunciant l’ajornament de la inauguració [AS_m00830]85
Taló resguard per al transport a Figueres [AS_m00831]86
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Cinc fulls de bloc amb dibuixos, anotacions, descripcions, mides, sumes, etc., del retaule de la Mare de Déu de Tarragona 
[AS_m00832]

87

Carta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà oferint anar amb ell a Tarragona a veure un retaule de Borrassà de la Seu per fer un 
pressupost de restauració [AS_m00833]

88

Targeta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà confirmant la seva visita a Figueres per veure les taules. Li mana pressa pels 
daurats de Darnius [AS_m00834]

89

DinA3 amb dibuix de disposició de les taules de Tarragona (retaule de Santes Creus) [AS_m00835]90
Fotografia d’una taula del retaule de la Marededéu (Santes Creus) [AS_m00836]91
Targeta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà demanant el dibuix-plànol de la distribució del retaule de Santes Creus, incloent les 
imatges escultòriques [AS_m00837]

92

Targeta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà confirmant disponibilitat de dates [AS_m00838]93
Carta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà informant que el Patronat de Santes Creus té gran interès a disposar de les imatges 
escultòriques del retaule [AS_m00839]

94

Carta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà demanant que parli amb l’arxipreste de la conveniència o no de que Martorell sigui 
membre del Patronat [AS_m00840]

95

Carta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà informant de la inauguració de la imatge de Montserrat el segon diumenge de 
novembre de 1934 [AS_m00841]

96

Carta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà retornant les mostres de reixes i informant que a Barcelona va per bon camí el 
retaule de la Transfiguració [AS_m00842]

97

Carta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà enviant dibuix del sagrari perquè Sutrà el dauri [AS_m00843]98

5 FONS JOAN SUTRÀ VIÑAS

Fotografies de Sant Miquel de Cruïlles i altres cap a 193515514

Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles  [AS_m00844]1
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00845]2
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00846]3
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00847]4
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00848]5
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00849]6
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00850]7
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00851]8
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00852]9
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00853]10
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00854]11
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00855]12
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00856]13
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00857]14
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00858]15
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Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00859]16
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00860]17
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00861]18
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00862]19
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00863]20
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00864]21
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00865]22
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00866]23
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00867]24
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00868]25
Fotografia de la biga romànica de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m00869]26
Fotografia d’un crist  [AS_m00870]27
Reproducció de detall de la Sagrada Família del Greco (Toledo - Hospital de Tavera), de l’Arxiu Mas [AS_m00871]28
Una fotografia petita d’un terrat d’una casa [AS_m00872]29
Una fotografia petita d’un barranc amb poble darrere [AS_m00873]30
Una fotografia petita d’arbres amb possiblement ruscos d’abelles al fons [AS_m00874]31
Una targeta postal del monestir de Santes Creus (nau central de l’església) [AS_m00875]32

Dibuixos, estudis i publicacions sobre Sant Pere de Montagut, Sadernes i el Museu Diocesà de Girona l'any 192915517

Full amb dos dibuixos a llapis mida natural de “Escudos del Guardapolvo” [AS_m00876]1
Full gran de paper amb dibuix. Projecte de sagrari de la parròquia de Sant Pere de Montagut. A llapis, la inscripció: “Alabastre 
blanc ofert per Joan de Noguer Olivas de Segueró. [AS_m00877]

2

Full de paper transparent marronós amb un dibuix a tinta de l’altar major de la parròquia de Montagut a escala1/20, signat per 
Joan Sutrà [AS_m00878]

3

Full de color taronja amb el dibuix a tinta de les columnes de l’altar de pedra de l’església parroquial de Sant Pere de 
Montagut, a mida natural, mides en mil·límetres, signat per Joan Sutrà [AS_m00879]

4

Full de color taronja amb l’esborrany del dibuix a llapis de diverses parts de l’església parroquial de Sant Pere de Montagut, a 
escala 1/10, signat per Joan Sutrà [AS_m00880]

5

Full petit, amb dibuix a llapis, probablement de l’altar major, amb mides [AS_m00881]6
Estudi “Sadernes - santuario de la Mare de Déu de les Agulles” [AS_m00882]7
Estudi “el retablo de San Pedro de la parroquial iglesia de Montagut” [AS_m00883]8
Estudi “el retablo de San Miguel Arcángel en la parroquial iglesia de San Pedro Montagut” [AS_m00884]9
Santa Maria del Mont, Any II, n. 17, “El retaule de Montagut”, per Joan Sutrà, i dedicat a Feliu Elias [AS_m00885]10
Hoja parroquial del Obispado de Gerona, Año XXIII, Dom. XIV desp. de Pent., n. 1.134. Article de Manuel Brunet “El Museo 
Diocesano de Girona” [AS_m00886]

11

Correspondència i documents sobre  la catedral de Tarragona, Sant Pere de Púbol i Sant Miquel de la Pobla de Cèrvoles entre 
1933-1936

15518
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Traducció al català de les pàgines 239-40-41-42 “L’estil franco-gòtic” del vol. 5 de A History of Spanish Painting, Harvard 
University, 1934. [AS_m00887]

1

Esborrany de carta de Joan Sutrà a Manuel Borràs demanant mides de la taula central dels Sants Joans, i si existeix un 
document que dati la Magdalena de l’església de Sant Llorenç de Tarragona [AS_m00888]

2

Carta de Manuel Borràs a Joan Sutrà on diu que desitja veure el nou treball de Post, i que sent que encara no hagi pogut 
incloure la seva obra al capítol catedralici. Li agraeix un croquis i les mides que Sutrà demana en l’anterior carta [AS_m00889]

3

Carta de Bernardí Martorell a Joan Sutrà, on li retorna les cartes de l’Oficina Internacional de Museus. [AS_m00890]4
Esborrany de carta de Joan Sutrà a Bernardí Martorell sobre el croquis i les mides de la taula de París i Barcelona, faltant 
només les de la taula central de la Pinacoteca del Corpus Christi [AS_m00891]

5

Carta de Ramon d’Alòs a Joan Sutrà informant que ha guanyat el premi del Concurs de Museus pel treball “El retaule de la 
Mare de Déu de la catedral de Tarragona” [AS_m00892]

6

Còpia de carta de Joan Sutrà a Alfred Bosch, administrador del Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, retornant el 
seu treball “El retaule de la Mare de Déu de la catedral de Tarragona” [AS_m00893]

7

Carta d’Alfred Bosch on li adjunta les proves de les quatre làmines que il·lustren el seu treball [AS_m00894]8
Fotografies del retaule de Santes Creus [AS_m00895]9
Fotografies de: croquis dibuixat per Sutrà “El retaule de la Mare de Déu de la catedral de Tarragona”, rostre de la Verge, i 
“Reconstitució del retaule amb els elements coneguts com a pertanyents al retaule de les Santes Creus” [AS_m00896]

10

Rebut del Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, de 100 pessetes, a compte pels 100 exemplars de “El retaule de la 
Mare de Déu de la catedral de Tarragona” [AS_m00897]

11

Rebut del Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, de 98,65 pessetes, com a saldo pels 100 exemplars de “El retaule de 
la Mare de Déu de la catedral de Tarragona” [AS_m00898]

12

Carta d’Alfred Bosch, del Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, a Joan Sutrà adjuntant les galerades del treball “El 
retaule de la Mare de Déu de la catedral de Tarragona” [AS_m00899]

13

Carta d’Alfred Bosch, del Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, a Joan Sutrà informant que no poden fer els canvis 
que Sutrà demana en el treball “El retaule de la Mare de Déu de la catedral de Tarragona”, perquè ja està enllestit. 
[AS_m00900]

14

Factura d’Alfred Bosch, del Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, a Joan Sutrà per import de 198,65 pessetes per 100 
exemplars del treball “El retaule de la Mare de Déu de la catedral de Tarragona” [AS_m00901]

15

Carta d’Alfred Bosch, del Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, a Joan Sutrà adjuntant la factura pel tiratge de 100 
exemplars del treball “El retaule de la Mare de Déu de la catedral de Tarragona” [AS_m00902]

16

Còpia de carta de Joan Sutrà al secretari general de l’Institut d’Estudis Catalans, que acompanya el treball “El retaule de la 
Mare de Déu de la catedral Metropolitana i Primada de Tarragona”, que presenta al Concurs de Museus [AS_m00903]

17

Esborrany estudi “El retaule de la Mare de Déu de la catedral Metropolitana i Primada de Tarragona” [AS_m00904]18
Fitxa amb clixés n. 722 a 733 de la catedral Metropolitana i Primada de Tarragona [AS_m00905]19
Estudi de les pintures murals de Santa Eulàlia, descobertes al desmuntar l’altar de Santa Llúcia a la catedral de Tarragona 
[AS_m00906]

20

Publicació amb la fotografia del retaule de Sant Pere de Púbol en una banda, i la de Sant Miquel, de la Pobla de Cèrvoles, a 
l’altra [AS_m00907]

21

XIV Cartell de Premis de l’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Joan Sutrà ha estat premiat per la monografia “El retaule de la 
Mare de Déu de la catedral de Tarragona” [AS_m00908]

22

Estudi del “El retaule de la Mare de Déu de la catedral Metropolitana i Primada de Tarragona” [AS_m00909]23
Esborrany del treball “El retaule de la Mare de Déu de la catedral Metropolitana i Primada de Tarragona”, amb anotacions dels 24
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números de clixés al extrem dret de les pàgines [AS_m00910]
Carta d’Enric Bayón a Joan Sutrà amb la traducció dels textos hebreus de retaule de la catedral de Tarragona [AS_m00911]25
Publicació del retaule de la Mare de Déu de la catedral de Tarragona. A la primera pàgina interior, a llapis vermell, Recuperado 
del Depósito de Darnius Febrero 1939 [AS_m00912]

26

6 FONS JOAN SUTRÀ VIÑAS

Correspondència i documents sobre Sant Pere de Rodes, Vallmoll, Montagut, Santa Maria del Mont, catedral de Girona, Santa Maria i 
Sant Pere de les Olives entre 1928-1953

15519

Carta de Josep Morera a Joan Sutrà agraint el treball de Sant Miquel de Cruïlles i donant permís per anar a la seu de Girona a 
treure fotografies de l’anagrama TVMAS [AS_m00913]

1

Carta de Joaquim Guitart a Joan Sutrà, adjuntant un petit full amb anotacions sobre la pintura de l’altar major de Sant Pere de 
Rodes, de Pere Mates [AS_m00914]

2

Carta de A. Achon a Joan Sutrà, des de la Impremta de la Casa de la Caritat, informant que les seves cartes s’entreguen al Sr. 
Guitart [AS_m00915]

3

Postal de Joaquim Guitart a Joan Sutrà dient que buscarà la informació que Sutrà li demana sobre Sant Pere de Rodes 
[AS_m00916]

4

Notes escrites a llapis per Joan Sutrà (enumeracions taules, mides, dibuixos) [AS_m00917]5
Estudi “Sala contigua a la sala capitular de la catedral de Girona” [AS_m00918]6
Notes sobre la obra de Sant Bartomeu i dibuixos de taules [AS_m00919]7
Dibuix de l’anagrama TMAS de Santa Maria del Mont, de Santa Maria de Segueró i de Sant Pere de Montagut [AS_m00920]8
Carta de Ramon Piñas a Joan Sutrà, demanant una fotografia per a la seva monografia de l’ermita de Vallmoll [AS_m00921]9
Fulls en mal estat de conservació, amb mides, dibuixos, inscripcions, etc. [AS_m00922]10
Dos dibuixos d’un arc [AS_m00923]11
Article “Los enemigos de la Patria”, per Álvaro Alcalá-Galiano [AS_m00924]12
Estudi “Com hem acabat coneixent aquest pintor, TMAS, pintor renaixentista” [AS_m00925]13
Retaule de Santa Cecília de Molló i notes sobre el pintor TMAS i la situació geogràfica de les seves obres [AS_m00926]14
Carta de Joan Vidal i Ventosa a Joan Sutrà agraint l’enviament del llibret del retaule de Montagut, i confirmant que les taules 
subhastades a la sala Parés de la col·lecció Estruch eren “parentes” de les de Sant Pere [AS_m00927]

15

Carta de Joan Vidal i Ventosa agraint l’enviament de més fotografies, i informant que han anat a Cruïlles a veure el retaule, 
però que el tenia Sutrà a Figueres. Les indagacions sobre la Col·lecció Estruch de moment no han donat cap fruit 
[AS_m00928]

16

Carta de Joan Vidal i Ventosa a Joan Sutrà, informant que Juvé ja té les fotos de Sutrà (ell és propietari de diverses taules). A 
dins, un full “Retaule de Sant Joan Baptiste”, de la col·lecció Josep Jové, comprat per 4.000 pessetes.  [AS_m00929]

17

Carta de Joan Vidal i Ventosa a Joan Sutrà, informant que acaba de rebre la seva carta i es disposa a fer el que li demana 
Sutrà [AS_m00930]

18

Sobre “Con Hauff” amb 17 fotografies de pintures: de Sant Joan les Fonts, de Santa Victòria del Museu Diocesà, entre altres 
[AS_m00931]

19

“Cuatro tablas renacentistas”, de l’oratori de Pilar Perxes. Descripció de les quatre taules i l’origen (Monestir Sant Pere de 
Cercada) [AS_m00932]

20
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Còpia de part d’una carta de Sutrà, oferint una separata del seu treball sobre les taules de Segueró i comentant l’interès de 
Post en les taules de la Col. Mateu (Post va escriure a Sutrà). [AS_m00933]

21

Carta de Diego Angulo a Joan Sutrà, amb paper del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, contestant sobre la 
Col·lecció Mateu. Recorda haver visitat els quadres en un magatzem de ferros a les Rambles el 1936 [AS_m00934]

22

Carta de Diego Angulo a Joan Sutrà, confirmant que entrega a impremta una publicació sobre els pintors renaixentistes 
catalans, que editarà l’Institut Diego Velázquez [AS_m00935]

23

Carta de Diego Angulo a Joan Sutrà, amb paper del CSIC, sobre les taules de la col·lecció Mateu. Havent revisat les seves 
notes, informa que només les coneix per fotografia [AS_m00936]

24

Còpia de carta al mossèn de Santa Maria de les Olives demanant si encara és el mateix (Lluís Balló, amb qui havia tingut 
contacte el 1941) i si es conserva la taula pintada de Santa Úrsula [AS_m00937]

25

Carta de mossèn Lluís Balló informant a Sutrà que el retaule de l’altar major ha estat cremat pels rojos, i que només en queda 
una taula de Santa Úrsula que data del s. XVII [AS_m00938]

26

Dibuixos de l’altar major de Sant Pere de les Olives. Acompanyen una fotografia d’una pintura. Al darrere, a llapis, “Les 
Olives”, Montsalvatge Not. Hist. T. XVI [AS_m00939]

27

Disposició de taules d’un retaule, possiblement de Sant Esteve de Guialbes, procedent de l’antic altar de Santa Úrsula de la 
catedral de Girona [AS_m00940]

28

Les taules del santuari de la Mare de Déu del Mont, escrit per Joan Sutrà i dedicat al Sr. Joan de Noguer i Olives. És una 
proposta de conservació i neteja de les taules [AS_m00941]

29

Llibret Santa Maria del Mont, per Pere Vayreda i Olivas. A la primera plana, dedicat a Joan Sutrà [AS_m00942]30
Fulletó Publicacions de la Terra, Terrades. “L’església de Santa Maria, el gloriós monument històric” [AS_m00943]31
Publicació de “Les taules del santuari de la Mare de Déu del Mont”. Escrit per Joan Sutrà dedicat al matrimoni Noguer Olives 
[AS_m00944]

32

Fotografies de dues taules de Sant Pere de Montagut [AS_m00945]33

Correspondència, premsa i invitacions entre 1958-196515520

Carta de Joan Sutrà a Margarida explicant que ha anat a Port Lligat a visitar Dalí. També comenta que li han sortit classes 
d’anglès, dibuix i francès. A més, tres cartes de Margarida explicant el seu viatge a Barcelona [AS_m00946]

1

Felicitació de Jaime Bauzà i Maria Crumols [AS_m00947]2
Postals de Madrid i una carta de Javier Massot, en francès, explicant el que ha visitat a la capital [AS_m00948]3
Carta de René Barrère al matrimoni Sutrà per quedar per pujar a Sant Martí del Canigó [AS_m00949]4
Plec de cartes de felicitació a Margarida [AS_m00950]5
Full solt amb anotacions de socis de l’IEE [AS_m00951]6
Participació de casament Badia-Torras [AS_m00952]7
Participació de casament Oliva-Sants [AS_m00953]8
Calendari meteorològic de França de l’estiu 1958 [AS_m00954]9
Felicitacions Sant Joan, el 1964 [AS_m00955]10
Eleccions Municipals [AS_m00956]11
Fulletó de l’Orfeó Català, circular pels socis n. 67 [AS_m00957]12
Fulletó de l’Orfeó Català, circular pels socis n. 68 [AS_m00958]13
Díptic concerts de quaresma [AS_m00959]14
Diario de Barcelona, “Un sello dedicado a la estatua de Colón en Barcelona”, per Àngel Guallar [AS_m00960]15
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Diario de Barcelona, “Zurbarán en el Tinell” [AS_m00961]16
Diario de Barcelona, “Exposición Zurbarán en el Barcelona” [AS_m00962]17
Menú “Cena de Hermandad”. Fiesta de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas [AS_m00963]18
Invitació casament Anne de Ségogne i Philippe Roque, a la catedral de Sardat (Dordonya) [AS_m00964]19
Postal de Camprodon [AS_m00965]20
Carta de Pau a Joan Sutrà en què anuncia el naixement del quart fill de Josep [AS_m00966]21
Carta de F. Amat a Joan Sutrà, demanant com arribar a Prades per al concert d’estiu dels Festivals Musicals [AS_m00967]22
Postal de Jordi des de Viena a Joan Sutrà [AS_m00968]23
Postal de Mercedes des d’Arenys a Joan Sutrà [AS_m00969]24
Postal de M. Teresa des de Madrid a Joan Sutrà [AS_m00970]25
Postal de Xavier des de Granada a Joan Sutrà [AS_m00971]26
Postal de Xavier des de Sevilla a Joan Sutrà [AS_m00972]27
Postal de Mercedes des de Barcelona a Joan Sutrà [AS_m00973]28
Invitació a l’Assemblea General Ordinària de l’Orfeó Català [AS_m00974]29
Carta de Joan Sutrà i Margarida a la seva germana, explicant la seva excursió a Sant Martí del Canigó [AS_m00975]30
Carta en francès a Sutrà, Margarida i a Carme, on agraeix les mostres d’amistat en la infermetat del seu pare [AS_m00976]31

Correspondència, llibrets i revista15521

Carta de Jean Llors?, en francès, a Joan i Margarida. Falta el primer full. Parla de França, de les eleccions, de la vida cristiana 
[AS_m00977]

1

Llibret (signat per Sutrà) Institucion de Enseñanza Media. Mecánica aplicada. Cálculo de las construcciones, per Julio Cervera 
Baviera, ingeniero militar. Publicat per Hijos de F. Vives Mora, a València, 1912 [AS_m00978]

2

Llibret de las Escuelas Internacionales por Correspondencia, Exámenes de mecánica aplicada, per la Institución de 
Enseñanza Técnica. És la primera part de Cálculo de las construcciones [AS_m00979]

3

Llibret, examen de geometria mètrica de Joan Sutrà  [AS_m00980]4
Llibret (signat per Sutrà) de las Escuelas Internacionales por Correspondencia, electricidad, mecánica, agricultura, química, 
arquitectura, construcción. Obra de texto. Institución Cervera, València [AS_m00981]

5

Llibre (signat per Sutrà al 1915), del curs de Construction, Architecture, Perspective, à l’usage des classes de dessin de 
l’enseignement primaire supérieur et de l’enseignement secondaire. Figueras Collège-Hispano-Français [AS_m00982]

6

Exemplar de la revista Canigó, on surt l’assaig de l’obra Canigó, els decorats, etc... [AS_m00983]7

Llibre Xl Congrés. Orange 1967. Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon D02FP39-4.4/615522

Llibre Xl Congrés. Orange 1967. Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon. Provence Historique, 
tome xviii, fascicule 71, janvier-mars 1968 [AS_m00984]

1
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Correspondència i altres documents, any 196915523

Targeta de visita de Joseph Pico, de Perpinyà [AS_m00985]1
Butlletes d’accord pour un statut particulier du Pays Catalan de France [AS_m00986]2
Publicació “El problema de la regionalització al Rosselló” [AS_m00987]3
Carta del Dr. Noël Bailbé de Perpignan (?) a Joan Sutrà  [AS_m00988]4
Notes sobre Sant Esteve de Canapost [AS_m00989]5
Diverses cartes sobre el Congrés “La Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et du Rosselló de Montpellier” 
[AS_m00990]

6

Carta del director de l’Institut de Prehistòria i Arqueologia de la Diputació Provincial de Barcelona confirmant a Sutrà la seva 
assistència a la reunió de Perpinyà i la visita dels congressistes a Empúries [AS_m00991]

7

Carta de Miquel Mateu a Joan Sutrà confirmant l’autorització a la visita a Peralada per part dels membres de la federació 
històrica del Llenguadoc Mediterrani, el 10 de maig [AS_m00992]

8

Diari L’Indépendant Dimanche, amb la notícia “Réception municipale en l’honneur des congressistes de la Fédération 
històriques du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon [AS_m00993]

9

Programa de les sessions del dissabte 10 de maig, i programa del Congrés de Perpinyà de La Fédération Historique du 
Languedoc Meditérranéen, on Sutrà presentà “Dos Retaules Catalans” [AS_m00994]

10

Exposició “Les trésors des Musées de Gerone”, a Perpinyà 8-20 març 1958 [AS_m00995]11
Publicació Arnaud Gassies, peintre perpignanais du XVº siècle, per Marcel Durliat. L’exemplar està dedicat per l’autor a Joan 
Sutrà [AS_m00996]

12

Catàleg del Musée Rigaud, de Perpignan [AS_m00997]13

Documents sobre Sant Pere de Púbol, catedral de Barcelona, Castelló d'Empuries, catedral de Tarragona i col·lecció Brimo de París 
entre 1895-1938

15526

Un exemplar de Tela Cortada, (Periódico-pañuelo, satírico ilustrado, impreso en tela, año 1, núm. 1) [AS_m00998]1
Un exemplar de Tela Cortada, (Periódico-pañuelo, satírico ilustrado, impreso en tela, año 1, núm. 4) [AS_m00999]2
Documentació diversa sobre el retaule de Sant Pere de Púbol [AS_m01000]3
Diversa documentació sobre les obres de Castelló d’Empúries i de Canapost que Sutrà hauria utilitzat per escriure el seu 
article [AS_m01001]

4

Fotografies del retaule de la Transfiguració de la catedral de Barcelona [AS_m01002]5
Estudi de 77 pàgines cosides de títol La restauración de la tabla de los Santos Juanes de Vinaixa existente en la pinacoteca 
gótica de la catedral metropolitana de Tarragona [AS_m01003]

6

Fotografia d’un fragment del retaule de Sant Pere de Púbol [AS_m01004]7
Fotografia del retaule major de Sant Pere de Púbol [AS_m01005]8
Fotografia de la Crucifixió, col. Brimo París, 1,120 x 1,070 [AS_m01006]9
Fotografia de Sant Joan Baptista pregant, col. Brimo París, 0,720 x 0,670 [AS_m01007]10
Fotografia del naixement de Sant Joan Baptista, col. Brimo París, 0,840 x 0,670 [AS_m01008]11
Fotografia del miracle de Sant Joan Evangelista, col. Brimo París, 0,720 x 0,670 [AS_m01009]12
Fotografia de sant Joan a Patmos, col. Brimo París, 0,840 x 0,670 [AS_m01010]13
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Documents sobre Sant Martí de Canigó, Sant Pere de Montagut, catedral de Girona, catedral de Tarragona, Segueró, Mallorca i 
Montserrat entre 1918-1965

15527

Sobre blau amb l’anotació “Excursió a Mallorca 1933” [AS_m01011]1
Sobre gris amb la inscripció “Viaje del Elenco a Zaragoza, 27 septiembre a 2 octubre 1940”. Presidente del Patronato de la 
Catequística, Ciudad [AS_m01012]

2

Sobre gris Sant Martí del Canigó [AS_m01013]3
Invitació a la Inauguració de les obres de restauració realitzades en el Retaule Major i en el Presbiteri de la Parroquial Església 
de Sant Pere de Montagut [AS_m01014]

4

Recordatori de les noces d’argent de Joan Sutrà i Margarida Jou. Poesia escrita per Montserrat Vayreda [AS_m01015]5
Felicitació de Nadal de Joan Sutrà amb les imatges de les taules gòtiques de la catedral de Girona [AS_m01016]6
Rebut de 91 pessetes de Santiago Brugal a la Penya Tramuntana per un viatge en taxi a Sant Martí del Canigó [AS_m01017]7
L’Empordà Federal, article dedicat a Narcís Monturiol [AS_m01018]8
Carta de Frederic Fortunet a Joan Sutrà oferint-li un historial de la Penya Tramuntana [AS_m01019]9
Sobre blau, amb la inscripció: Excursiones del Elenco a Barcelona, del 17 al 19 de junio de 1944 [AS_m01020]10
Factura de Gráficas Alser al Patronato de la Catequística Parroquial de Figueras, 33 pessetes [AS_m01021]11
Trosset de paper amb sumes [AS_m01022]12
Trosset de paper amb anotacions de les despeses de 48 persones per visitar les coves del Drac i per dinar [AS_m01023]13
Rebut de 155 pessetes de l’Hotel Perelló de Porto-Cristo, Mallorca [AS_m01024]14
Factura Hotel Alhambra de Palma de Mallorca per 960 pessetes [AS_m01025]15
Factura Hotel Alhambra de Palma de Mallorca per 79,10 pessetes [AS_m01026]16
Factura Hotel Cataluña de Palma de Mallorca per 1.640 pessetes [AS_m01027]17
Còpia de carta a Francisco Vidal detallant viatge a Mallorca, i demanant habitació més econòmica per a una part del grup 
[AS_m01028]

18

Còpia de carta a Fomento de Turismo demanant informació de Mallorca, hotels, preus, excursions, etc. [AS_m01029]19
Carta de Vidal, secretari-director de Fomento del Turismo informant a Fortunet de les activitats que es poden fer a Mallorca 
[AS_m01030]

20

Còpia de carta a Francisco Vidal explicant excursió a Mallorca, hora d’arribada, etc. [AS_m01031]21
Full amb la liquidació dels fons de la secció [AS_m01032]22
Programa Excursión a Mallorca, del Patronato de la Catequística Parroquial de Figueras, de l’1 al 5 de juliol de 1941 
[AS_m01033]

23

Llistat participants a la Excursión a Mallorca, del Patronato de la Catequística Parroquial de Figueras, de l’1 al 5 de juliol de 
1941 [AS_m01034]

24

Llista d’ingressos i despeses de l’excursió a Mallorca [AS_m01035]25
Carta de Francisco Vidal, secretari director de Fomento del Turismo a Federico Fortunet, acabant de perfilar el viatge a 
Mallorca [AS_m01036]

26

Carta de AUCONA, Compañía Auxiliar de Comercio y Navegación S.A. confirmant la reserva dels bitllets Barcelona-Palma-
Barcelona [AS_m01037]

27

Felicitació de Nadal de Joan Sutrà amb imatges del retaule de Sant Miquel de la catedral de Tarragona [AS_m01038]28
Felicitació de Nadal de Joan Sutrà amb imatges del retaule de Santa Maria de Segueró (Garrotxa) [AS_m01039]29
Felicitació de Nadal de Joan Sutrà amb imatges del retaule de la Mare de Déu de la catedral de Tarragona [AS_m01040]30
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Fotografia del matrimoni Sutrà [AS_m01041]31
Excursió a Barcelona i a Montserrat, dies 16, 17 i 18 de juny de 1945 [AS_m01042]32
Sobre del Patronato de la Catequística Parroquial, Excursión del Elenco a Tarragona, 21-22 de junio de 1943 [AS_m01043]33
Sobre amb la inscripció “Excursión del Elenco a Montserrat, 15 a 17 de junio de 1942” [AS_m01044]34
Sobre de la Penya Tramuntana , amb la inscripció S. Martí de Canigó 24-7-32 [AS_m01045]35
Llibreta d’espiral DIN A-5, amb anotacions de despeses [AS_m01046]36
Passaport col·lectiu signat pel delegat especial del Govern de la República Española a Catalunya, Ramon Carreras, a 24 
persones per anar a França (vàlid fins 6 agost 1934). Excursió a Sant Martí del Canigó [AS_m01047]

37

Factura de José Sala a la Penya Tramuntana pel viatge al Canigó, de 437,60 pessetes [AS_m01048]38
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Correspondència i documents sobre Sant Martí de Canigó i Sant Pere de Rodes entre 1953-196615528

Carta de Joaquim Cusí a Joan Sutrà informant que ha deixat a Figueres una escultura de terracota per a Sant Martí del 
Canigó, per al pare Bernat [AS_m01049]

1

Carta de Joaquim Cusí a Joan Sutrà informant que passa uns dies al balneari de Cardó [AS_m01050]2
Fotografia d’un grup de dones amb dos religiosos en un claustre. Al revers hi diu: “A. Genovese photo. Vernet-Les-Bains” 
[AS_m01051]

3

Sobre groguenc buit, d’Échêve de Perpignan [AS_m01052]4
Fotografia de Bernard de Chavannes amb una pala al damunt d’un cotxe obert. Al revers hi ha una inscripció de Vernet-Les-
Bains [AS_m01053]

5

Felicitació de Nadal de Joaquim Lluís als esposos Sutrà  [AS_m01054]6
Sobre a Joan Sutrà amb documents diversos [AS_m01055]7
Carta de Joaquim Lluís i dos més, a Joan Sutrà i Margarida, seminaristes que van coincidir al Canigó [AS_m01056]8
Targeta de visita de Joaquim Vidal i Concepció Tió, felicitant les noces d’argent [AS_m01057]9
Carta de Joaquim Cusí a Joan Sutrà, convidant-lo a anar a casa seva a Masnou, on li vol ensenyar “unes coses” [AS_m01058]10
Carta de Pere Farriol del Seminario Conciliar, demanant informació a Sutrà sobre les estades de seminaristes al estiu 
[AS_m01059]

11

Un sobre buit d’Éditions de l’Abbaye d’Encalcat Dourgne [AS_m01060]12
Fotografia de Joan Sutrà amb seminaristes [AS_m01061]13
Postal de Salvador C. i esposa a Joan Sutrà agraint la felicitació pel seu sant [AS_m01062]14
Horari de sessions a Vernet i a Casteil [AS_m01063]15
Carta de Esteve Boschmonar a Joan Sutrà demanant l’estat d’un rellotge i adjuntant fotografia del Canigó [AS_m01064]16
Article de Los Sitios, “Presencia de Figueras en la abadía romànica de San Martín del Canigó”. En ell s’explica que a l’any 
1932 Sutrà, Fortunet i Sot, juntament amb uns religiosos, van aconseguir tornar a Sant Martí la campana Martina [AS_m01065]

17

Sobre de Bernard de Chabannes, de l’abadia d’Encalcat, a Joan Sutrà amb el text “La technique moderne au service du 
spirituel”, pour notre XIII saison semi-monastique à st. Martin du Canigou [AS_m01066]

18

Carta de François Delour des de Montpeller, felicitant el matrimoni Sutrà, i adjuntant una postal de Montpeller dels anys trenta 
com a record dels viatges de Sutrà [AS_m01067]

19
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Targeta de Guillaume Julia, alcalde de Sant Llorenç de Cerdans i conseller general dels Pirineus Orientals, expressant a Sutrà 
i a Marguerida la joia d’haver-los conegut al Canigó  [AS_m01068]

20

Full de diari francès, amb la notícia “Sous un ciel d’une luminosité automnale le Pic du Canigou avait, dimanche, pour la 
centième fois, rendez-vous avec François PUJADE” [AS_m01069]

21

Escrit d’Augusto Blanco i mossèn Manuel Pont “Tenemos un ejemplo ante los ojos”. El text explica la passivitat pel que fa la 
restauració del Sant Pere de Roda, sobretot després d’haver visitat Sant Martí del Canigó [AS_m01070]

22

Esborrany de carta de Joan Sutrà a Guillaume Julia, alcalde de Sant Llorenç de Cerdans i conseller general dels Pirineus 
Orientals, on li expressa el seu goig per haver-lo conegut al Canigó i aprofita per presentar-se amb un breu CV [AS_m01071]

23

Esborrany de carta a François Pujade, felicitant-lo pel seu homenatge al Canigó i demanant-li si pot publicar-ho a la revista 
del mateix nom (també aprofita per presentar-se, després d’haver-se conegut al Canigó, amb un breu CV) [AS_m01072]

24

Retall de diari francès [AS_m01073]25
Fotografia de la celebració de la missa, al Canigó [AS_m01074]26
Carta de Pere Farriolmi, del Seminario Conciliar, a Joan Sutrà dient que el preu que suposa anar a passar uns dies de retir 
espiritual al Canigó és una mica massa alt [AS_m01075]

27

Carta de Miquel Mateu a Joan Sutrà agraint la fotografia de la barana de ferro forjat col·locada al monestir del Canigó 
[AS_m01076]

28

Carta de la Junta Directiva del Club de Esquí de Cataluña, per convidar els socis a l’assemblea [AS_m01077]29
Carta informant Sutrà d’un pelegrinatge a Sant Miquel de Cuixà presidit per Mgr. Junyent, i que els agradaria ser rebuts a Sant 
Martí del Canigó [AS_m01078]

30

Carta de F. Bernard a Sutrà anunciant la seva segona visita a Sant Pere de Roda el 28 d’agost, i els preparatius necessaris 
[AS_m01079]

31

Carta de soeur Nicole al matrimoni Sutrà de part del Père (el religiós?) confirmant que poden visitar-los el dimecres 11 
[AS_m01080]

32

Fotografia del matrimoni Sutrà Viñas al claustre de Sant Martí del Canigó, amb un grup de gent  [AS_m01081]33
Publicitat de Sebastián Sutrà i Viñas, Importación y Exportación, amb anotacions diverses [AS_m01082]34

Correspondència i altres documents sobre Sant Martí del Canigó, la catedral de Barcelona i la catedral de Tarragona entre 1932-196215530

Carta d’Albert Durocher, Préfet Honoraire de Perpinyà a Joan Sutrà, dient si un senyor vol anar a St. Marti, l’acompanyaria 
encantat a veure les millores que el pare Chavannes duu a terme amb l’ajut de l’episcopat [AS_m01083]

1

Carta d’Albert Durocher, Préfet Honoraire de Perpinyà a Joan Sutrà, excusant-se per ser quatre persones en la visita del dia 
16 a Figueres [AS_m01084]

2

Carta d’Albert Durocher, Préfet Honoraire de Perpinyà a Joan Sutrà, sobre el 75è aniversari del poema de Verdaguer i el 60è 
aniversari de la restauració de l’abadia. Proposa uns jocs florals per a 1962 [AS_m01085]

3

Carta d’Albert Durocher, Préfet Honoraire de Perpinyà a Joan Sutrà, sobre el 75è aniversari del poema de Verdaguer i el 60è 
aniversari de la restauració de l’abadia. Proposa uns jocs florals per a 1962 [AS_m01085]

4

Carta d’Albert Durocher, Préfet Honoraire de Perpinyà, a Joan Sutrà, donant les gràcies per l’Ampurdán [AS_m01086]5
Targeta de visita d’A. J. Limouzy, vicepresident de l’Union Nationale des Combattants des P.-O, enviant bons desitjos a Sutrà 
[AS_m01087]

6

Felicitació de Nadal del Préfet des Pyrénées-Orientales et Madame Justin [AS_m01088]7
Targeta d’Albert Durocher d’una edició de la Creu Roja francesa, desitjant bon any i excusant no haver escrit abans 
[AS_m01089]

8
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Targeta de membre honorari dels Amics de Saint-Martin du Canigou a Joan Sutrà, signada pel president Albert Durocher 
[AS_m01090]

9

Carta d’Albert Durocher a Joan Sutrà, on li explica les dificultats per allotjar els homes en l’excursió proposada, ja que la gent 
és de vacances [AS_m01091]

10

Carta d’Albert Durocher a Joan Sutrà, confirmant que ha trobat un capellà per dir la missa, i un lloc on dormin els homes 
[AS_m01092]

11

Targeta de la Croix Rouge Française de Perpinyà d’Albert Durocher a Joan Sutrà dient que a l’Oficina de Turisme els 
informaran del que necessitin [AS_m01093]

12

Carta a Joan Sutrà, agraint haver conegut un prelat i haver ajuntat una gent [AS_m01094]13
Carta d’Albert Durocher a Joan Sutrà comunicant que encara no té informació dels hotels [AS_m01095]14
Carta d’Albert Durocher a Joan Sutrà, informant que ha rebut confirmació de l’Hotel Alexandra  [AS_m01096]15
Targeta de Joan Sutrà a Albert Durocher, informant que el canonge de la catedral de Tarragona desitja anar a passar uns dies 
a Sant Martí del Canigó [AS_m01097]

16

Carta del president Albert Durocher als Amis de Saint Martin du Canigou, demanant l’assistència massiva el dissabte 17 o 
diumenge 18 de setembre a l’església de Prades, a la representació de la Passió [AS_m01098]

17

Carta d’Albert Durocher a Joan Sutrà agraint el que li ha enviat sobre Sant Martí, juntament amb un número de Destino, i la 
propaganda que aquest fa a tot arreu [AS_m01099]

18

Còpia de carta d’Albert Durocher a Rosell, president de l’Acadèmia Atlántida de Barcelona, agraint l’adhesió d’aquest grup a 
la Société des Amis de Saint Martin du Canigou [AS_m01100]

19

Carta d’Albert Durocher a Joan Sutrà, amb què l’informa que ha estat anomenat president de la Creu Roja de Perpinyà, i li 
agraeix la informació de les taules de l’Anunciació de Girona [AS_m01101]

20

Carta d’Albert Durocher a Joan Sutrà confirmant que els rebrà el proper diumenge (excursió organitzada per Sutrà), que dirà 
unes paraules als pelegrins en francès i que Guiter ho farà en català, i que hi haurà una missa pel pare de Chabannes 
[AS_m01102]

21

Carta d’Albert Durocher a Joan Sutrà, referent a la impressió de fulletons per als participants a l’excursió, i les targetes de 
membres. Durocher suggereix que ho imprimeixin a Figueres i que Sutrà ho porti ell mateix [AS_m01103]

22

Carta d’Albert Durocher a Joan Sutrà, convidant-lo a ell i a la seva esposa a dinar el dia 27 [AS_m01104]23
Esborrany d’escrit per als visitants a l’abadia de Sant Martí del Canigó per Joan Sutrà; història i prec als visitants per fer-se 
soci numerari dels Amics del Canigó [AS_m01105]

24

Retall de premsa de L’Indépendant de Perpinyà, de títol “Société des Amis de St-Martin-du-Canigou”, reportant la reunió del 
19 de juny i la confecció de la Société [AS_m01106]

25

Targeta de visita d’Albert Durocher a Joan Sutrà, informant que l’avisarà quan hi vagi [AS_m01107]26
Nota d’Albert Durocher a Joan Sutrà, referent a la seva trobada del proper dimarts [AS_m01108]27
Targeta de l’abat Joseph Taillade, curé d’Ille-Sur-Tet et Saint-Michel-de-Llottes al matrimoni Sutrà, agraint l’exemplar de Vida 
Parroquial enviat, i confirmant que els rebrà aviat [AS_m01109]

28

Llistat de socis de Sant Martí del Canigó i dels pagaments de quotes [AS_m01110]29
Carta d’Elisabeth Oliveres-Picó al matrimoni Sutrà, convidant-los a la reunió dels Amics de Sant Martí del Canigó el 18 de 
desembre al Castillet, i al dinar a casa seva [AS_m01111]

30

Notícia de Ràdio Perpinyà-Roussillon anunciant que un centenar de pelegrins de la Catalunya espanyola, conduïts per a Joan 
Sutrà, aniran a Sant Martí del Canigó [AS_m01112]

31

Retalls de premsa sobre l’excursió dels figuerencs a Sant Martí del Canigó [AS_m01113]32
Segon comunicat que apareixerà a L’Indépendant, per fer una crida a Sant Martí del Canigó en ocasió de l’excursió dels 33
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empordanesos [AS_m01114]
Convocatòria per part del president a la reunió de la Société des Amis de Saint Martin du Canigou [AS_m01115]34
Full amb els noms dels membres del comitè provisional dels Amics de Sant Martí del Canigó [AS_m01116]35
Mostra de carta enviada per Albert Durocher com a president del Comitè provisional dels Amics de Sant Martí del Canigó, 
convidant a fer-se soci d’aquesta associació [AS_m01117]

36

Correspondència amb el president i secretari del Centre Excursionista de Catalunya i altres entre 1932-196215531

Carta de presidència als consocis del Centre Excursionista de Catalunya informant de la necessitat de comptar amb un espai 
més gran i de la magnífica ocasió de compra d’un edifici del carrer Paradís 12, per la qual cosa es demana ajut al soci 
[AS_m01118]

1

Carta a Joan Sutrà en referència a una conferència sobre la imatgeria popular [AS_m01119]2
Carta de José Mª Gallach Andreu, secretari del Centre Excursionista de Catalunya, agraint a Sutrà l’enviament dels fulletons 
editats per la “Société des Amis de Saint Martin du Canigou”  [AS_m01120]

3

Postal de Pau Vila des de Gualba a Joan Sutrà, avisant que es va descuidar un jersei a la Fonda del comerç [AS_m01121]4
Postal de Pau Vila a Joan Sutrà anunciant la seva propera anada a Figueres a estudiar l’Empordà i si els podria orientar i 
veure mossèn Burgas [AS_m01122]

5

Carta del secretari del Centre Excursionista de Catalunya, agraint a Joan Sutrà, en nom de la Junta Directiva i dels companys 
de la Secció d’Arqueologia, l’amabilitat i atencions en la visita a l’Empordà [AS_m01123]

6

Carta del Centre Excursionista de Catalunya, agraint a Joan Sutrà la possibilitat de poder veure la restauració del retaule 
d’Ortoneda i visitar l’església de Castelló d’Empúries [AS_m01124]

7

Carta del president del Centre Excursionista de Catalunya, Pelegrí Casades i Gramatxes, informant Joan Sutrà del projecte 
d’una excursió col·lectiva de la secció d’arqueologia d’aquest centre, a Castelló d’Empúries [AS_m01125]

8

Carta del president del Centre Excursionista de Catalunya, Pau Vila, felicitant Joan Sutrà per la distinció que li ha fet l’Institut 
d’Estudis Catalans pel seu treball, i demanant que els faci el treball sobre Bruges que Sutrà els havia promès [AS_m01126]

9

Carta del president del Centre Excursionista de Catalunya, Pau Vila, preguntant a Joan Sutrà si té preparat l’article del retaule 
de la Seu de Tarragona per poder publicar-ho al seu butlletí [AS_m01127]

10

Carta de part de Pau Vila, del Centre Excursionista de Catalunya, demanant a Sutrà que recordi a mossèn Burgas la seva 
promesa de publicar un article al seu butlletí [AS_m01128]

11

Carta del Centre Excursionista de Catalunya a Joan Sutrà confirmant la possibilitat que aquest doni una conferència en el 
centre. Tanmateix aprofita per demanar que recordi a mossèn Burgas la seva promesa d’escriure un article per al butlletí 
[AS_m01129]

12

Carta del president Pau Vila del Centre Excursionista de Catalunya a Joan Sutrà demanant si acceptaria donar una 
conferència al centre [AS_m01130]

13

Carta del secretari general del Centre Excursionista de Catalunya a Joan Sutrà confirmant la possibilitat que aquest disposi 
dels gravats amb els quals va il·lustrar el seu article publicat al butlletí [AS_m01131]

14

Targeta de Josep M. Junoy a Joan Sutrà excusant la seva absència a la conferència del dia anterior [AS_m01132]15
Retall de premsa “Un retablo gótico restaurado”, sobre la restauració per part de Joan Sutrà del retaule de Santa Tecla i Sant 
Sebastià de la catedral de Barcelona [AS_m01133]

16

Carta del director de la revista La hormiga de oro, Luis Viada, demanant a Joan Sutrà que li enviï l’original de la conferència 
sobre “El retaule de la Verge en la catedral de Tarragona” [AS_m01134]

17

Targeta de Francisco Massaller, excusant la seva absència a les dues conferències de Joan Sutrà [AS_m01135]18
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Carta de Pau Vila, president del Centre Excursionista de Catalunya, agraint a Sutrà la seva nadala i, al ser col·leccionista, li 
demana les d’anys anteriors [AS_m01136]

19

Carta de Pau Vila, president del Centre Excursionista de Catalunya, agraint a Sutrà l’enviament dels números de La Cruz 
[AS_m01137]

20

Carta del secretari d’El Matí a Joan Sutrà, informant del retorn de les quartilles de la seva conferència, i del prec de Junoy de 
resumir-la per convertir-la en un article per al butlletí [AS_m01138]

21

Nadala de Pau Vila i els seus, amb imatgeria popular i escenes vuitcentistes [AS_m01139]22
Carta de Pau Vila, president del Centre Excursionista de Catalunya, informant Sutrà de l’èxit del seu article sobre els claustres 
d’Elna publicat al butlletí del centre [AS_m01140]

23

Carta de F. Martín i Julià a Joan Sutrà informant que han enviat sis exemplars del butlletí on surt publicat l’article de Sutrà, i 
un fascicle de Santa Maria de Ripoll [AS_m01141]

24

Còpia de carta a P. Pujol Casademont, oferint informació de les obres la Verge de la Llet de Canapost, el retaule de Santa 
Cristina de Corçà i el retaule de Sant Pere de Púbol, amb fotografies [AS_m01142]

25

Carta de Pere Pujol, editor de l’Àlbum Meravella, demanant a Joan Sutrà informació sobre els retaules de Canapost, Corsà i 
Púbol [AS_m01143]

26

Còpia de carta de Joan Sutrà al President del Centre Excursionista de Catalunya, demanant inscriure-s’hi, posant a disposició 
de l’entitat el seu arxiu fotogràfic i de documents [AS_m01144]

27

Carta del secretari del Centre Excursionista de Catalunya agraint a Joan Sutrà el donatiu dels exemplars Monografia del 
retaule de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m01145]

28

Carta del canonge de Girona Josep Morera demanant a Joan Sutrà, de part de la biblioteca del Centre Excursionista de 
Barcelona, un exemplar de la seva monografia sobre el retaule de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m01146]

29

Fotografies i un dibuix15532

Fotografies utilitzades per Joan Sutrà en una conferència sobre el pintor Pere Mates (Mare de Déu del Mont - Segueró - 
Montagut - Girona.). Part A [AS_m01147]

1

Fotografies utilitzades per Joan Sutrà en una conferència sobre el pintor Pere Mates (Col·lecció Jover - Lligordà - Lliurona - 
Molló- Millars- Museu Diocesà - Pérez Xifra- Col·lecció Masó). Part B [AS_m01148]

2

Dibuix de l’anagrama TMAS de quatre obres, presentat per Joan Sutrà en una conferència sobre el pintor Pere Mates. Part C 
[AS_m01149]

3

Correspondència i altres documents entre 1938-196715533

Carta de Joaquim Cusí a Joan Sutrà convidant-los el 26 de setembre a dinar al Masnou [AS_m01150]1
Telegrama de Jean Ghisolfi des de Montelimar a Sutrà comunicant que pari les gestions per trobar personal de cuina i servei 
[AS_m01151]

2

Cartes de Joaquim Cusí a Joan Sutrà amb diversos documents sobre la restauració de Sant Martí del Canigó, felicitant-lo per 
la seva tasca  [AS_m01152]

3

Cartes de Miquel Mateu a Joan Sutrà sobre temes personals [AS_m01153]4
Carta de Joaquim Cusí al matrimoni Sutrà, felicitant-lo per les seves bodes d’argent i per Sant Joan [AS_m01154]5
Carta de Joaquim Cusí a Joan Sutrà, agraint el treball sobre el Parc de Figueres escrit pel reverend mossèn Manuel Pont 
publicat a Vida Parroquial [AS_m01155]

6
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Còpia de carta de Joaquim Cusí al reverend mossèn Manuel Pont i Bosch, agraint els exemplars de Vida Parroquial en què 
parlen del Parc Municipal de Figueres, que Joaquim Cusí va ajudar a crear donant uns terrenys a l’Ajuntament [AS_m01156]

7

Carta de Joaquim Cusí al matrimoni Sutrà confirmant que els esperen el diumenge 26 de setembre a dinar a Masnou 
[AS_m01157]

8

Carta de Josefina Cusí (filla de Joaquim), disculpant-se per no poder anar a Sant Miquel de Canigó i donant les instruccions 
alimentàries per a l’excursió del seu pare [AS_m01158]

9

Carta de Corominas, del Laboratorio del Norte de España, S. A., confirmant a Joan Sutrà que està assabentat que aquest i 
Josefina Cusí estan en contacte per carta [AS_m01159]

10

Carta de Joaquim Cusí a Joan Sutrà, confirmant l’excursió al Canigó, sense la seva filla Josefina, l’1 de juliol [AS_m01160]11
Postal de Cadaqués de Joaquim Cusí a Joan Sutrà, disculpant-se per no haver-lo visitat a Figueres. Comenten excursió al 
Canigó [AS_m01161]

12

Carta de Joaquim Cusí a Joan Sutrà demanant si li sembla bé que els visiti a Sant Martí del Canigó els dies que el matrimoni 
Sutrà hi tenen previst passar [AS_m01162]

13

Carta de Coromines a Joan Sutrà, avisant que Joaquim Cusí està delicat de salut i no hauria de fer l’excursió fins al monestir 
de Sant Martí de Canigó a peu, com ell desitja [AS_m01163]

14

Carta de Joaquim Cusí a Joan Sutrà, informant que per setmana santa anirà a Cadaqués i que podrien pujar al Canigó durant 
aquestes vacances, si a Sutrà li és convenient [AS_m01164]

15

Còpia de carta de Joan Sutrà a Jean Ghisolfi de Montelimar dient que farà el possible per trobar personal de cuina i servei 
[AS_m01165]

16

Còpia de carta de Joan Sutrà a Jean Ghisolfi de Montelimar dient que ha trobat una dona i la seva filla per treballar de servei, i 
que ha agraït les gestions de la reverenda mare superiora de Sant Vicenç de Paül al respecte [AS_m01166]

17

Carta de Jean Ghisolfi a Joan Sutrà explicant que Dolors i Teresa pleguen de servir i si el poden ajudar a trobar dues 
senyores [AS_m01167]

18

Sobre buit, a nom de Monsieur Pierre Bautier, Conservateur Honoraire aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. 
Administrateur du Palais de Beaux-Arts (Bruxelles) [AS_m01168]

19

Esborrany de carta de Joan Sutrà al director del Musée Royal d’Anvers explicant que el Dr. Post i ell mateix van estudiar i 
publicar sobre el retaule de la seva catedral, el de Sant Miquel (segons ells, proper a Lluís Borrassà) [AS_m01169]

20

Tros de paper amb anotacions d’anys  [AS_m01170]21
Full de la Gaceta de las Artes, on hi ha l’article “Cuando el arte era fe” [AS_m01171]22
Carta de Xavier de Salas, director del Instituto de España en Londres, agraint la invitació a la conferencia de Sutrà sobre la 
biga romànica de Cruïlles [AS_m01172]

23

Carta del poeta Carles Grando a Joan Sutrà explicant que tindran lloc els Jocs Florals de la Ginesta d’Or, i demana a Sutrà 
que encoratgi els amics de Figueres a participar-hi [AS_m01173]

24

Full informatiu per a la inscripció als 38º Jeux Floraux du Genêt d’Or [AS_m01174]25
Postal de Cabestany, escrita per Josep a Joan Sutrà, enviant salutacions [AS_m01175]26
Carta del cosí Alberto a Joan Sutrà, convidant-lo a Madrid al casament del seu fill Jorge [AS_m01176]27
Carta de Francesc Flores a Joan Sutrà, demanant a quina impremta figuerenca pot comprar Goigs. Esmenta que ha anat a 
Ullastret i a Canapost, i les millores del Centre [AS_m01177]

28

Carta de Miquel Mateu a Joan Sutrà agraint la felicitació d’aquest amb motiu de la seva onomàstica i li comunica que aquell 
mateix dia ha conversat amb el seu amic Josep L. Roda Marcó, a qui Sutrà feia referència en la seva carta [AS_m01178]

29

Carta de Carlos Almirall a Joan Sutrà, que acompanyaria 386 pessetes pels reculls de Dalí, i trosset de paper amb el llistat de 
despeses de Carles Almirall [AS_m01179]

30
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Article de diari signat per Miquel Melendres “Dios llora con nosotros” [AS_m01180]31
Carta de Miquel Mateu a Joan Sutrà agraint la invitació a la conferència de Sutrà al Centre Excursionista de Catalunya amb el 
títol “ L’obra d’un pintor renaixentista gironí” [AS_m01181]

32

Carta de Fèlix Duran, en representació de l’excursionisme a la Junta d’Homenatge a Joan Maragall, als membres del Centre 
Excursionista de Catalunya detallant els actes que s’organitzaran a Montgrony i a Núria [AS_m01182]

33

Informe de 20 pàgines escrit per Joan Sutrà a l’exili, de títol “Información relativa al tesoro artístico nacional”- Provincias de 
Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona [AS_m01183]

34

Correspondència i altres documents entre 1959-196215534

Publicació “Aspects historiques et culturels des relations franco-espagnoles à travers la Catalogne”, per Jacques Juillet 
[AS_m01184]

1

Esborrany de carta al cònsol general de França a Barcelona, Jacques Juillet, agraint l’enviament de la publicació “Aspects 
historiques et culturels des relations franco-espagnoles à travers la Catalogne”  [AS_m01185]

2

Targeta de Jacqueline Juillet agraint els articles sobre els retaules [AS_m01186]3
Targeta de visita de Jacques Juillet, amb un agraïment [AS_m01187]4
Carta de Jacques Juillet a Joan Sutrà agraint el seu record i els bons desitjos [AS_m01188]5
Carta de Jacques Juillet agraint a Joan Sutrà les seves paraules a l’acomiadar-se de Barcelona [AS_m01189]6
Esborrany de carta de Joan Sutrà a Jacques Juillet, amb motiu del seu trasllat a Casablanca. Sutrà lloa el seu treball i 
dedicació [AS_m01190]

7

Carta de Jacques Juillet a Sutrà agraint el seu sentiment d’unió dels pobles catalans d’Occident, en el qual coincideixen 
[AS_m01191]

8

Recordatori del funeral de monsenyor Henri Bernard a Perpinyà [AS_m01192]9
Carta de Miquel Mateu confirmant que gestionarà el desig que Sutrà li transmet [AS_m01193]10
Esborrany de carta de Joan Sutrà a Jacques Juillet informant que la plaça d’agent consular de França a Figueres que ocupa 
Cyprien Pujol queda vacant i que ell està disposat a demanar-la [AS_m01194]

11

Esborrany de carta de Joan Sutrà a Miquel Mateu demanant que doni suport davant Jacques Juillet a la seva candidatura al 
càrrec d’agent consular de França a Figueres [AS_m01195]

12

Còpia de carta enviada a Jacques Juillet, cònsol general de França a Barcelona, amb diverses signatures que donen suport a 
Joan Sutrà com a candidat a agent consular a Figueres  [AS_m01196]

13

Esborrany de carta de felicitació de Nadal i de bons desitjos per a la família Juillet [AS_m01197]14
Esborrany de carta de Joan Sutrà de felicitació a Jacques Juillet pel discurs pronunciat al balcó de l’Ajuntament de Girona, un 
exemple de la causa comuna uneix les bones relacions entre Espanya i França [AS_m01198]

15

Carta del cònsol general de França a Barcelona, Jacques Juillet, informant a Joan Sutrà que la plaça d’agent consular de 
França a Figueres no es considera en aquells moments [AS_m01199]

16

Esborrany de nota a mà de Joan Sutrà referent a la petició, a Jacques Juillet, cònsol general de França a Barcelona, de la 
plaça vacant d’agent consular de França a Figueres [AS_m01200]

17

Esborrany de carta al Sr. Justin, Préfet des Pyrénées Orientales, desitjant un millor any 1960 [AS_m01201]18
Carta de Jacques Juillet a Albert Durocher, anunciant que l’agència consular se suprimirà, amb la qual cosa Joan Sutrà no 
podrà obtenir la plaça [AS_m01202]

19

Carta de Miquel Mateu a Joan Sutrà, acompanyant còpia de la carta de Jacques Juillet (18-1-1960), informant que Joan Sutrà 
seria el candidat ideal com a agent consular [AS_m01203]

20
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Carta de felicitació de Nadal de Miquel Mateu a Joan Sutrà [AS_m01204]21

9 FONS JOAN SUTRÀ VIÑAS

Correspondència, escrits i fulletons sobre Sant Martí del Canigó entre 1951-196315535

Carta de Salvador Cairó, de la Sociedad Española de Radiodifusión, contestant a Joan Sutrà sobre el calze donat per la 
emissora a Sant Martí del Canigó, el qual no va ser consagrat [AS_m01205]

1

Full de mostra de crochet [AS_m01206]2
Fulletó de Sant Martí del Canigó, titulat “Un secreto para descubrir. Un recuerdo para guardar” [AS_m01207]3
Tríptic de Sant Martí del Canigó “Venez dans la solitude et reposez-vous un peu” [AS_m01208]4
Conferència de Joan Sutrà a Sant Martí del Canigó, de títol “Monestir de Sant Martí del Canigó”. Hi fa una breu història del lloc 
i dels seus personatges [AS_m01209]

5

Escrit de Joan Sutrà amb el títol de “Sant Martí del Canigó en el moment present”, com a agraïment als Amics de Sant Martí 
del Canigó  [AS_m01210]

6

Carta en francès d’un amic de Joan Sutrà, que el 30 de març anirà a visitar-lo a casa seva a Figueres, i un llistat de noms i 
adreces de gent espanyola a contactar per a Sant Martí [AS_m01211]

7

Fulls de premsa sobre temes diversos entre 1925-194815536

Tres cartolines signades per Pere Sutrà, titulades “Notas del ’Rob-Roy’ por Sir Walter Scott” [AS_m01212]1
Carta de la Comisión Organizadora Pro Lámpara del Alto Ampurdán a la Virgen de Montserrat, signada per “la Comisión (José 
Mª Pujades, Juan Sutrà, Federico Fortunet, Santiago Massot) al Rdo. Dr. Cura-Párroco” [AS_m01213]

2

Full de La Veu de l’Empordà [AS_m01214]3
Full de La Veu de l’Empordà, article titulat “La Mà dins la Mà”, signat per mossèn Bartomeu Barceló [AS_m01215]4
Full de La Veu de l’Empordà. Sutrà ha assenyalat dos articles amb una creu: “Quaresma amical”, signat per Héctor, i 
“Reivindicant la llengua d’Oc”  [AS_m01216]

5

Full de La Veu de l’Empordà. Article marcat amb una creu per Joan Sutrà titulat “Els coloms de la Rambla. Contestant a l’amic 
Sutrà” [AS_m01217]

6

Full de La Veu de l’Empordà, en què apareix un article com a resposta a L’Empordà Federal i a La Humanitat, en referència a 
una maniobra de la Lliga per destituir l’Ajuntament de Darnius [AS_m01218]

7

Fulls de La Veu de l’Empordà. A la pàgina 5, un article escrit pel mossèn B. Barceló, capellà de l’escola, titulat “Joan Sutrà a 
St. Feliu”, amb motiu de la conferència que va donar Sutrà sobre Sant Miquel de Cruïlles [AS_m01219]

8

Full de La Veu de l’Empordà, on apareix l’article “Lletres a un amic III”, signat per “KIM”, i al costat en bolígraf hi posa “Joan 
Sutrà”. L’article tracta sobre les ràdios [AS_m01220]

9

Full de La veu de l’Empordà, article titulat “De radiotelefonia. Un projecte d’emissora local”, signat per “KIM”, i la costat amb 
bolígraf “Joan Sutrà Viñas” [AS_m01221]

10

Full de La Veu de l’Empordà, article titulat “De radiotelefonia”, signat per “Transmissor”, on es comunica la constitució 
definitiva del “Ràdio Club Figueres”, on Joan Sutrà és vocal primer  [AS_m01222]

11

Full de diari La Veu de l’Empordà, amb l’article titulat “Lletres a un amic, II”, signat per “KIM” (i en bolígraf, Joan Sutrà Viñas) 
contestant una carta d’un lector sobre l’afició de la ràdio i els aparells T.S.F. (telegrafia sense fil) [AS_m01223]

12
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Full de La Veu de l’Empordà, amb l’article titulat “De radiotelefonia”, signat per Carles Cusí anunciant la fundació d’un club o 
associació de Radiotelefonia, amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament d’emissions T.S.F, entre altres [AS_m01224]

13

Full de La Veu de l’Empordà, article “”Lletres a un amic”, sobre radiotelefonia, signat per Sutrà [AS_m01225]14
Full de La Vanguardia, article “Historia de Barcelona. Los retablos góticos de la catedral”, de A. Durán y Sanpere [AS_m01226]15
Retall de diari La Veu de l’Empordà, article titulat “Sants Fills de Vila”, signat Agustí Burgas [AS_m01227]16
Portada del diari Solidaridad Nacional, amb notícies de la situació europea [AS_m01228]17
Portada del diari La Ciutat, amb notícies diverses [AS_m01229]18
Fulls de L’Empordà Federal, notícies diverses [AS_m01230]19
Portada de L’Empordà Federal, amb l’article “Parlem-ne dels coloms de la Rambla”, en què representants de l’Ajuntament 
critiquen Sutrà per haver fet una crida perquè es tancaven els colomars de la Rambla [AS_m01231]

20

Full de La Veu de l’Empordà, amb l’article titulat “La Gran Diada de Sant Martí del Canigó”, on apareix que Joan Sutrà, en nom 
de la “Penya Tramuntana” junt amb Mn. Barceló, fan ofrena i entrega de la placa [AS_m01232]

21

Full de La Veu de l’Empordà, article “Figueres la crucífera”, signat per Mossèn Bartomeu Barceló [AS_m01233]22
Full de diari El Gironès, amb l’article “Havent escoltat Pau Casals”, signat per mossèn Bartomeu Barceló [AS_m01234]23
Full de La Veu de l’Empordà. L’apartat “Notícies” es fa ressò de la conferència que va donar Sutrà sobre radiotelefonia a 
Figueres als alumnes de batxillerat i comerç [AS_m01235]

24

Full de La Veu de l’Empordà [AS_m01236]25
Full de La Veu de l’Empordà, article “Sant Pere de Roda”, on es fa un paral·lelisme amb Sant Martí del Canigó [AS_m01237]26
Full de La Veu de l’Empordà, article “T.S.F. A l’entorn de la inauguració de l’Emissora del Tibidabo”, signat per KIM (Joan 
Sutrà) [AS_m01238]

27

Fulls de La Cruz, article “Un nou joiell de Sant Miquel de la catedral de Tarragona”, signat per Joan Sutrà [AS_m01239]28
Fulls de La Cruz, article “II Congrés d’arquitectes de la Llengua Catalana. El nostre Déu vos guard” signat per l’arquitecte 
Bernardí Martorell, i on fa menció de la restauració per part de Joan Sutrà del retaule gòtic de la Verge [AS_m01240]

29

Correspondència i documents sobre temes com Montserrat i Sant Miquel de Cruïlles entre 1927-1962 15537

12 còpies de l’article “Fiestas Jubilares de Montserrat, 1881-1956”, signat per Sutrà. Apareix publicat al Ampurdán el 22 
d’agost de 1956 [AS_m01241]

1

Portada de La Vanguardia, “La festividad de Nuestra Señora de Montserrat” [AS_m01242]2
Estudi de Sutrà sobre el pintor renaixentista Pere Mates [AS_m01243]3
Un full solt sobre arquitectura i Le Corbusier [AS_m01244]4
Fitxa n. 200, de la majestat romànica, de la Col·lecció Fotogràfica i Arxiu Joan Sutrà i Viñas. Clixé n. 465-469. monestir de Sant 
Miquel de Cruïlles [AS_m01245]

5

Targeta per a l'ofrena de la campana major a la Verge de Montserrat [AS_m01246]6
Paper imprès sobre la campana major de Montserrat [AS_m01247]7
Un tros de paper amb 8 segells (7 de Franco i un del centenari del telègraf), 1955 [AS_m01248]8
Carta del secretari general del Patronato de las Fiestas Conmemorativas del 75º Aniversario de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora de Montserrat, Josep Tarín-Iglesias, en què anomena Sutrà delegat d’aquest patronat a Figueres i comarca 
[AS_m01249]

9

Carta del secretari general del Patronato de las Fiestas Conmemorativas del 75º Aniversario de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora de Montserrat, Josep Tarín-Iglesias, a Joan Sutrà [AS_m01250]

10

Fulls del cens entregat per les Montserrats de la Confraria de Figueres  [AS_m01251]11
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Carta del secretari general del Patronato de las Fiestas Conmemorativas del 75º Aniversario de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora de Montserrat, Josep Tarín-Iglesias, a Joan Sutrà [AS_m01252]

12

Diverses còpies de la publicació “Fiestas Jubilares de Montserrat 1881-1956”, escrita per Joan Sutrà amb motiu del 75è 
aniversari de la coronació canònica de la Verge [AS_m01253]

13

Subscripció popular pro-campana major del santuari, iniciada per la delegació de Figueres i Alt Empordà [AS_m01254]14
Còpia de carta signada per Ramon Reig, Ramon Guardiola i Emili Fábrega, informant de l’obertura d’una subscripció a la 
revista Canigó per poder col·locar la valuosa creu de Vilabertran en una capella on tothom la pugui admirar [AS_m01255]

15

Invitació i programa a les festes tradicionals del Genêt d’Or [AS_m01256]16
Estampa-recordatori de la benedicció de l’església de la Immaculada de Figueres per part del bisbe Josep Cartañà 
[AS_m01257]

17

Postal de la Moreneta [AS_m01258]18
Fulletó de l’horari del pelegrinatge comarcal de l’Alt Empordà a Montserrat, i ofrena de la llàntia a la Moreneta. A dins de 
cadascun s’hi troba un díptic escrit per Joan Sutrà, de títol “Nuestra lámpara votiva a la Virgen de Montserrat”  [AS_m01259]

19

Carta del secretari general del Patronato de las Fiestas Conmemorativas del 75º Aniversario de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora de Montserrat, Josep Tarín-Iglesias, a Joan Sutrà [AS_m01260]

20

Carta del secretari general del Patronato de las Fiestas Conmemorativas del 75º Aniversario de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora de Montserrat, Josep Tarín-Iglesias, a Joan Sutrà [AS_m01261]

21

Menú del 34è Genêt d’Or [AS_m01262]22
Retall de premsa “La magna subscripción pro-campana mayor de Montserrat toca a su fin” [AS_m01263]23
Retall de premsa “La pequeña epopeya de un abad montserratino” [AS_m01264]24
Sobre amb 35 recordatoris de l’aportació de la campana major “Santa Maria de Montserrat” que es va oferir a la Moreneta amb 
motiu de l’Any Jubilar 1956 [AS_m01265]

25

Circular de la Comissió “Vetlla de Santa Maria”, Secretariat “Abat Oliba”, de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, 
convidant el poble a la vetlla de la Moreneta [AS_m01266]

26

Carta del Secretariat “Abat Oliba” convidant a la Vetlla Nocturna Extraordinària a càrrec de les Joventuts de Catalunya 
[AS_m01267]

27

Nota amb els noms dels delegats de poble de l’Alt Empordà [AS_m01268]28
Carta del secretari general del Patronato de las Fiestas Conmemorativas del 75º Aniversario de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora de Montserrat, Josep Tarín-Iglesias a Sutrà [AS_m01269]

29

Còpia de carta de Joan Sutrà al reverend Aldabert Franquesa, sagristà major del monestir de Santa Maria de Montserrat, 
confirmant l’assistència a la solemne vetlla [AS_m01270]

30

Còpia de carta de Joan Sutrà al secretari general del Patronato de las Fiestas Conmemorativas del 75º Aniversario de la 
Coronación Canónica de Nuestra Señora de Montserrat, Josep Tarín-Iglesias, confirmant l’assistència a la solemne vetlla 
[AS_m01271]

31

Sutrà presenta a l’Ajuntament de Figueres un escrit de set fulls titulat “Memoria-Exposición del sistema de saneamiento de 
aguas potables, según el procedimiento Bunau-Varilla-Philippe [AS_m01272]

32

Dibuix 1/10 en un full DIN A3 de la “Reconstitució del Retaule Major del santuari de la Mare de Déu del Mont, a base de la 
Imatge i de les taules existents" [AS_m01273]

33

Dibuix 1/10 en un full DIN A3 de la “Reconstitució del Retaule de Sant Bartomeu de Lliurona [AS_m01274]34
Full del Ampurdán, article “Fiestas Jubilares de Montserrat, 1881-1956”, de Joan Sutrà  [AS_m01275]35
Exemplar de Vida Parroquial, article “Fiestas Jubilares de Montserrat, 1881-1956”, de Joan Sutrà, amb motiu de la celebració 
del 75 aniversari de la coronació canònica de la Verge de Montserrat [AS_m01276]

36
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Exemplar d’El Correo Catalán dedicat a l’any jubilar montserratí 1881-1956 [AS_m01277]37

10 FONS JOAN SUTRÀ VIÑAS

Correspondència i documents sobre Sant Feliu de Beuda, Sant Pere de Montagut i altres entre 1930-197115538

Documents referents a Montagut [AS_m01278]1
Carta de José Gelpí, rector de Montagut, a Joan Sutrà responent la d’aquest en referència a una visita a Montagut amb 
autocar [AS_m01279]

2

Carta de José Gelpí, rector de Montagut, a Joan Sutrà responent a la recuperació dels quadres de Girona i Barcelona que es 
troben a la Virreina a Barcelona [AS_m01280]

3

Carta de José Gelpí, rector de Montagut, a Joan Sutrà responent al telegrama d’aquest en referència a la devolució dels 
quadres a Montagut [AS_m01281]

4

Carta de José Gelpí, rector de Montagut, a Joan Sutrà responent la d’aquest en referència a la recuperació d’obres d’art per 
part del marquès de Millàs [AS_m01282]

5

De Felipe Pineda des de Montagut, anunciant a Sutrà que el prelat ha decidit tornar a les parròquies que poden conservar-los 
els objectes d’art que els pertanyen [AS_m01283]

6

Rebut de telegrama a Montagut [AS_m01284]7
Carta de José Gelpí, rector de Montagut, a Joan Sutrà responent la d’aquest amb la informació (plànols i foto), agraint totes 
les gestions per a l’anhelada reposició de les obres a Montagut [AS_m01285]

8

Del Retaule de l’Església Parroquial de Sant Pere de Montagut (el Gòlgota), amb vers de Jacint Verdaguer [AS_m01286]9
De Felipe Pineda a Sutrà demanant-li urgent el projecte que se li va encomanar, per a la nova col·locació dels quadres que 
posseeix la parròquia [AS_m01287]

10

De Joan Sutrà al rector de Montagut, Josep Gelpí, que acompanyaria els planells de l’altar major de Montagut i les fotografies 
de les taules, i una àmplia informació sobre l’autor  [AS_m01288]

11

Diversa documentació sobre l’església de Sant Feliu de Beuda [AS_m01289]12
Autorització del conseller de Cultura de la Generalitat a Joan Sutrà per anar a París i posar-se en relació amb l’Office 
International des Musées [AS_m01290]

13

Volant del conseller de Seguretat Interior de la Generalitat de Catalunya per a Joan Sutrà, com a passaport per a un sol viatge 
a París [AS_m01291]

14

Papereta de vot per al referèndum del municipi de Figueres [AS_m01292]15
Papereta del Censo Electoral Sindical (empresa: Joan Sutrà Viñas. Entidad Sindical: Construcción) [AS_m01293]16
Carta del conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya i signat com a rebut pel secretari tècnic adjunt Josep Gudiol, en 
la qual s’entrega temporalment a Sutrà la pintura sobre taula de Ramon Mur [AS_m01294]

17

De la “Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante” [AS_m01295]18
Salconduit especial de la Dirección General de Seguridad, per poder circular per la zona fronterera amb França  [AS_m01296]19
Resguards de la Banca Arnús dels pagaments trimestrals al Centre Excursionista de Catalunya [AS_m01297]20
Passaport de Joan Sutrà (de la República), amb segells dels viatges realitzats [AS_m01298]21
Factura de 1.000 pessetes, la Generalitat de Catalunya, per la restauració d’una taula gòtica dels Sant Joans de Ramon Mur 
destinada a l’Exposició d’Art Medieval Català de París [AS_m01299]

22
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Rebut de 890 pessetes de Joan Sutrà a Promociones de Obras Públicas per a una instal·lació d’aigua potable a casa seva 
[AS_m01300]

23

Carta de Margarita de Alfaras a Madame Alguier, presentant a Joan Sutrà [AS_m01301]24
Carta de Margarita d’Alfaras a Monsieur Alguier, presentant Joan Sutrà, per poder parlar de “l’affaire du fer” [AS_m01302]25
Carta de Margarida a Sutrà donant el preu del forrellat (3.200 pessetes) [AS_m01303]26
Nota de Joan Sutrà sobre l’església parroquial de Sant Pere de Lligordà  [AS_m01304]27
Carta de Josep Morera demanant a Sutrà si la creu que està venuda o a punt de vendre’s és la de Serinyà, ja que sembla que 
hi ha una denúncia sobre aquest fet. Esmenta el comentari de Puig i Cadafalch en l’informe que Sutrà ha fet de Beuda 
[AS_m01305]

28

Nota de Joan Sutrà en referència al que ha publicat Puig i Cadafalch en un dels seus volums sobre Beuda [AS_m01306]29
Carta de Mallol, comissari delegat de Museus de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, acreditant que Joan Sutrà està 
restaurant un retaule i una taula gòtica del Museu Diocesà de Tarragona [AS_m01307]

30

Carta de Josep Puig Pujades, cònsol d’Espanya a Perpinyà, demanant a les autoritats facilitar el passatge i el lliure trànsit de 
Joan Sutrà, i els aparells necessaris per als estudis científics de retaules que es troben a França  [AS_m01308]

31

Carta de Josep Puig Pujades a Joan Sutrà des d’Amélie-les-Bains informant que ja no es troba a Lió, que l’han traslladat al 
Ministeri a Barcelona, però que com no li convenia anar-hi, està a Amelie-les-bains esperant el proper trasllat [AS_m01309]

32

Carta de Joan Sutrà a Josep Puig Pujades des de Besiers demanant informació del fill Núñez, que està empresonat, i 
demanant un encàrrec al seu amic Layo [AS_m01310]

33

Carta de Josep Puig Pujades a Joan Sutrà informant de la situació d’alguns joves a França, com ara el fill Núñez, que l’han 
absolt de la imputació per desafecció al règim. També li informa que Layo li ha fet el seu encàrrec [AS_m01311]

34

Carta de Josefa Álvarez de Núñez des de Sant Sebastià a Joan Sutrà agraint la informació que se li havia enviat sobre el seu 
fill Carlos. Ella li explica que el seu fill, després de un any i mig de presó, ha estat cridat a files [AS_m01312]

35

Esborrany de carta de Joan Sutrà a Josep Puig Pujades des de La Redorte que acompanyaria la carta de la senyora Álvarez 
de Núñez en referència al fill del seu marit, i en la qual Sutrà demana ajuda a Puig [AS_m01313]

36

Carta de Josefa Álvarez de Núñez a Joan Sutrà des de Sant Sebastià, que acompanyaria una altra carta que Sutrà ha de fer 
arribar a Adela Carbona. Sutrà hi escriu: Carlos Núñez Caponera, “Reformatorio de Adultos”, 4º dormitorio, Alicante 
[AS_m01314]

37

Esborrany de carta de Joan Sutrà a Josep Morera sobre la recuperació del “forrellat de Beuda”, i el cost de 3.200 pessetes. 
Sutrà comenta que abans de pagar l’examinarà [AS_m01315]

38

Informe de nou pàgines de Joan Sutrà de títol “Amb el forrellat es retorna la casulla gòtica a Beuda” [AS_m01316]39
Carta del bisbe de Girona a Joan Sutrà encomanant-li la tasca d’autentificar el forrellat de la porta de l’església de Beuda 
[AS_m01317]

40

Còpia de carta al rector de Beuda anunciant que el proper diumenge anirà a aquest poble per l’assumpte del forrellat, i li 
demana que s’hi presenti també l’alcalde [AS_m01318]

41

Còpia de carta de Joan Sutrà a l’alcalde de Beuda, Joan Bosch, anunciant que per ordre del bisbe de Girona anirà a Beuda, i 
que reuneixi tot el seu consistori a les 10.30 a la plaça de l’Església per deixar resolt el tema del forrellat [AS_m01319]

42

Despeses i dibuixos del forrellat de Beuda [AS_m01320]43
Carta del bisbe de Girona a Joan Sutrà demanant-li que quan vagi a la mare de Déu del Mont, o bé posi el forrellat per la part 
de dins perquè no el robin, o que el porti pel Museu Diocesà [AS_m01321]

44

Carta del vicari general de la Diòcesi de Girona, Enrique Gimeno, a Joan Sutrà demanant que indagui qui ha fet el forrellat de 
Beuda, i quin capellà s’ha venut una creu d’esmalt [AS_m01322]

45

Nota “Barcelona 20.45. Avisa Sutrà, asunto arreglado. No de ningún paso en Francia. Escribiré. Margarita Alfaras” 46
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[AS_m01323]
Carta de Miquel Melendres al matrimoni Sutrà comentant la situació de l’Església, i que s’ha fet amic d’una gent de Roses 
amiga d’en Fages de Climent i es diverteix amb els seus Epigrames [AS_m01324]

47

Fotografia Arxiu Joan Sutrà, Clixé n. 1543 de la capella del Port de Llançà [AS_m01325]48
Fotografies de Beuda. Dues, de la porta i del forrellat, corresponen als clixés n. 240 i 241 de l’Arxiu Sutrà. La tercera és una 
vista de l’església. La n. 240 està datada al revers, “15.V.XXX, Cliché y reproducción a 18/24 Arch. J. Sutrà" [AS_m01326]

49

Cartes accident de Joan Sutrà [AS_m01327]50
Llibreta arandela amb notes: El Mestre de Girona; L’Anunciació de les Sales Capitulars de la catedral de Girona; The Lladó 
Master; Sant Martí del Canigó; Las tablas renacentistas de l’Hospitalet de Llobregat”; Retaule de sant Bartomeu [AS_m01328]

51

Diploma enginyer mecànic i arquitecte constructor (lliure) [AS_m01329]52
Títol acadèmic [AS_m01330]53

Fotografies i fitxes sobre Sant Miquel de Cruïlles, catedral de Girona, Santuari de les Agulles, París i altres15539

Fitxa n. 196 amb descripció del retaule de Sant Miquel de Cruïlles amb 11 fotografies [AS_m01331]1
Fitxa i fotografia de la taula de Santa Bàrbara [AS_m01332]2
Fitxa del retaule de la parròquia de Sta. Maria de Castelló d’Empúries [AS_m01333]3
Fotografia corresponent al clixé n. 440 de la col·lecció fotogràfica de Joan Sutrà, del retaule del monestir de Sant Miquel de 
Cruïlles [AS_m01334]

4

Fotografia corresponent al clixé n. 155 de la col·lecció fotogràfica de Joan Sutrà [AS_m01335]5
Fotografia corresponent al clixé n. 347 de la col·lecció fotogràfica de Joan Sutrà, taules gòtiques de les Sales Capitulars de la 
catedral de Girona [AS_m01336]

6

Fotografia corresponent al clixé n. 185 de la col·lecció fotogràfica de Joan Sutrà, la Mare de Déu del santuari de les Agulles 
[AS_m01337]

7

Fotografia corresponent al clixé n. 186 de la col·lecció fotogràfica de Joan Sutrà, Mare de Déu del santuari de les Agulles 
[AS_m01338]

8

Fotografia corresponent al clixé n. 274 de la col·lecció fotogràfica de Joan Sutrà, Santa Bàrbara de la parròquia de Sant 
Llorenç d’Oix [AS_m01339]

9

Fotografia corresponent al clixé n. 169 de la col·lecció fotogràfica de Joan Sutrà, santuari de la Mare de Déu del Cós 
[AS_m01340]

10

Fitxa n. 183-P del retaule gòtic del monestir de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m01341]11
Fotografia enganxada a una cartolina, escena d’una Anunciació [AS_m01342]12
Fotografia enganxada a una cartolina, detall d’un sant [AS_m01343]13
Fotografia corresponent al clixé n. 151, retaule santuari de la Mare de Déu del Mont [AS_m01344]14
Fitxa n. 156-P, de la Taula del Salvador de la col·lecció particular J. Gratacós [AS_m01345]15
Fotografia enganxada en una fitxa amb la descripció “propietat ARXIU MAS” masia de Palol d’Onyar, 1918, al revers 
[AS_m01346]

16

Fotografia corresponent al clixé n. 346, taules gòtiques de les Sales Capitulars de la catedral de Girona [AS_m01347]17
Fotografia corresponent al clixé n. 342, taules gòtiques de les Sales Capitulars de la catedral de Girona [AS_m01348]18
Fotografia corresponent al clixé n. 460, retaule del monestir de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m01349]19
Fotografia corresponent al clixé n. 461, retaule del monestir de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m01350]20
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Fotografia corresponent al clixé n. 458, retaule del monestir de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m01351]21
Fotografia corresponent al clixé n. 459, retaule del monestir de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m01352]22
Fotografia corresponent al clixé n. 168, imatge del santuari de la Mare de Déu del Cós [AS_m01353]23
Fitxa n. 197-P Sant Miquel de Cruïlles i amb la descripció del retaule gòtic [AS_m01354]24
Fotografia corresponent al clixé n. 438, retaule del monestir de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m01355]25
Fotografia corresponent al clixé n. 345, taules gòtiques de les Sales Capitulars de la catedral de Girona [AS_m01356]26
Fotografia corresponent al clixé n. 439, retaule del monestir de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m01357]27
Fotografia la Mesquita de Còrdova [AS_m01358]28
Fotografia la Mezquita de Còrdova (arc) [AS_m01359]29
Fotografia d’una escultura d’home. En el revers n. 972 [AS_m01360]30
Fotografia del bust de Cèsar amb n. 949 al revers [AS_m01361]31
Fotografia de la Venus de Milo [AS_m01362]32
Fotografia amb la descripció darrere: “Sócrates 978” [AS_m01363]33
Fotografia de la Venus de Milo (detall) [AS_m01364]34
Fotografia de la Victòria de Samotràcia [AS_m01365]35

Premsa, publicacions i escrits sobre l'Exposició d'Art Romànic de 1961.15540

Numero extraordinari de periòdic Destino, amb informació de la Exposició d’Art Romànic. Article de Josep Gudiol 
[AS_m01366]

1

Article sobre la restauració del monestir de Poblet [AS_m01367]2
Article de l’Any Romànic [AS_m01368]3
Targeta per convidar a l’oració per l’ànima d’uns difunts [AS_m01369]4
Guia de l’exposició de Art Romànic [AS_m01370]5
Escrit de Sutrà sobre l’exposició de Art Romànic [AS_m01371]6
Escrit de Sutrà sobre la exposició de Art Romànic (amb notacions de la exposició (distribució de las obres d’art, sales...) 
[AS_m01372]

7

Invitació a la inauguració de l’exposició d’Art Romànic [AS_m01373]8
Article titulat “Peregrinació romànica” [AS_m01374]9
Carta de Juan Ainaud de Lasarte, director general de los Museos de Arte de Barcelona, agraint a Sutrà la seva col·laboració 
[AS_m01375]

10

Targeta de Juan Ainaud de Lasarte [AS_m01376]11
Entrada a l’exposició d’Art Romànic a favor de Sutrà [AS_m01377]12
Llibret de la catedral St. Jean Baptiste de Perpinyà [AS_m01378]13
Escrit de Sutrà sobre l’exposició d’Art Romànic [AS_m01379]14
Número especial de Les Beaux-Arts sobre “L’Art Romànic a Barcelona” [AS_m01380]15
Full de La Vanguardia dedicat a l’exposició d’Art Romànic [AS_m01381]16
Díptic anunciant llibres d’Art Romànic [AS_m01382]17
Full d’inscripció suplement del periòdic Les Beaux-Arts [AS_m01383]18
La Vanguardia, article “Apertura de l’exposició d’Art Romànic” [AS_m01384]19
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El Correo Catalán, article "Lección: románico” [AS_m01385]20
Article signat per Joan Sutrà i publicat a la revista Canigó, de títol "La viga policromada de San Miguel de Cruïlles” 
[AS_m01386]

21

Full del suplement gràfic de l’I.C.E. amb l’article "Cataluña, primicia en el revivir románico de Europa”  [AS_m01387]22
Díptic del 14è volum de la col·lecció "La nuit du temps”, titulat “Angoumois roman” [AS_m01388]23
Sobre amb anotacions i targeta de restaurant amb anotacions [AS_m01389]24
Publicació en la Revista de Girona de Juan Sutrà “Gerona en la primera exposición europea de arte románico” [AS_m01390]25

11 FONS JOAN SUTRÀ VIÑAS

Correspondència i documents sobre els Jocs Florals de l'Empordà, Sant Martí del Canigó, el Mestre de Girona i Mallorca entre 
1930-1970

15541

Article a Los Sitios, “bases y premios de Los Juegos Florales” [AS_m01391]1
Article de Bartomeu Barceló a Los Sitios, firmat ANDANTE [AS_m01392]2
Carta a Joan Sutrà [AS_m01393]3
Carta a Joan Sutrà [AS_m01394]4
Carta a Joan Sutrà [AS_m01395]5
Carta de Mn. Barceló a Joan Sutrà [AS_m01396]6
Invitació als Jocs Florals [AS_m01397]7
Carta de Julià Gual Masoller a Joan Sutrà [AS_m01398]8
Carta de Jacobo Meléndez a Joan Sutrà [AS_m01399]9
Nota de Charlotte [AS_m01400]10
Carta de Raul Yordan a Joan Sutrà i Margarita i fotografia d’un nadó [AS_m01401]11
Sobre i nota de mossèn Bartolomé a Joan Sutrà [AS_m01402]12
Pla i cronometratge de la festa del Jocs Florals [AS_m01403]13
Fulls amb anotacions [AS_m01404]14
Carta de Jacobo Meléndez a Joan Sutrà [AS_m01405]15
Carta del Convent dels Caputxins a Joan Sutrà [AS_m01406]16
Carta a Joan Sutrà sobre Sant Martí del Canigó [AS_m01407]17
Carta de Antoni Sala-Cornabó a Joan Sutrà [AS_m01408]18
Carta de F. Jobet Grau a Joan Sutrà [AS_m01409]19
Carta de Sebastià Sanz a Joan Sutrà [AS_m01410]20
Carta de A. i M. Rubiés a Joan Sutrà [AS_m01411]21
Carta a Joan Sutrà [AS_m01412]22
Carta de J. Arús Colomer a Joan Sutrà [AS_m01413]23
Carta a Joan Sutrà [AS_m01414]24
Escrit que aspira al premi Violeta i la còpia [AS_m01415]25
Fulls solts escrits i enumerats. Aspira al premi Pelayo Martínez Aparicio [AS_m01416]26
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Escrit “El sorprenent casori” [AS_m01417]27
5 fulls iguals sobre la informació del Jocs Florals, amb anotacions de Joan Sutrà [AS_m01418]28
4 fulls escrits per Joan Sutrà [AS_m01419]29
Poemes “L’home a la caça” i “Maragall i la seva sardana compromesa” [AS_m01420]30
Telegrama a Joan Sutrà [AS_m01421]31
Carta de Planas de Nubió a Joaquim Gironella [AS_m01422]32
Carta de E. Isern a Joan Sutrà [AS_m01423]33
Carta a Joan Sutrà del premiat por el poema “Rosa Maria”. [AS_m01424]34
Full escrit i titulat “A propòsit dels Jocs Florals” [AS_m01425]35
Carta de Antoni Sala a Joan Sutrà [AS_m01426]36
Escrit de Joan Sutrà “Els meus records de Sant Martí del Canigó” [AS_m01427]37
Carta de la Dirección General de Bellas Artes a Joan Sutrà sol·licitant la llista de premiats als Jocs Florals [AS_m01428]38
Escrit “El jubileu de Sant Martí del Canigó” [AS_m01429]39
Escrit de Joan Sutrà de set fulls, “Impressions d’un viatge a Mallorca” [AS_m01430]40
Escrit de Joan Sutrà, titulat “Tríptic”, médaille artistique el 1954 [AS_m01431]41
Escrit sobre els premis i els treballs rebuts [AS_m01432]42
Escrit sobre el “Mestre de Girona” Ramón Solà [AS_m01433]43
Notes sobre el “Mestre de Girona” [AS_m01434]44
Bibliografia utilitzada per Joan Sutrà per escriure sobre el mestre de Girona [AS_m01435]45
Carta personal de Miquel Mateu a Joan Sutrà [AS_m01436]46
Carta personal escrita en francès a Joan Sutrà [AS_m01437]47
Carta de Mateu Pla a Joan Sutrà  [AS_m01438]48
Carta de Mateu Pla a Joan Sutrà agraint diverses publicacions enviades [AS_m01439]49
Carta de Mateu Pla a Joan Sutrà [AS_m01440]50
Carta de Mateu Pla a Joan Sutrà felicitant el títol d’Economista d’Honor [AS_m01441]51
Retall de paper amb anotacions d’un hotel de Nova York on es podia haver hostatjat Salvador Dalí [AS_m01442]52
Vida Parroquial, en les notes Figuerenses: “Veredicto de los Juegos Florales del Ampurdán”, Entrevistando que es gerundio: 
“Juegos florales del Ampurdán.” [AS_m01443]

53

Premsa sobre Castelló d'Empuries, Sant Esteve de Canapost, Sant Miquel de Cruïlles i altres entre 1928-196115542

Ampurdán, article “Juegos Florales del Ampurdán”, una pàgina amb anotacions de Joan Sutrà  [AS_m01444]1
Dossier de premsa de Joan Sutrà [AS_m01445]2
Diari de Girona, article “Un exemple” a Notes, on es lloa la restauració de l’altar major a Castelló d’Empúries per part de 
mossèn Tomàs Miralpeix [AS_m01446]

3

La Vanguardia, de títol “Castelló de Ampurias”, on s’explica el ressorgiment artístic del temple de la mà del nou capellà, 
Joaquim Bonacasa [AS_m01447]

4

La Publicitat; article “Castelló d’Empúries. Obres de restauració a l’església”, iniciades pel rector mossèn Joaquim Bonacasa, 
com ara del retaule de l’altar, dedicat al beat Maurici Proeta [AS_m01448]

5
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La Veu de l’Empordà; article “La restauració d’un altar”, signat per Josep Sabater, qui explica la restauració se Sutrà 
[AS_m01449]

6

Las Noticias, títol “La Exposición de objetos artísticos de Adolffo Fargnoli”, s’anomena la restauració de l’altar de Castelló 
per part de Subies i Sutrà, i d’unes taules del s XVI, que semblen de Ranzini [AS_m01450]

7

La Veu de Catalunya. Article “Una conversa amb Carlos Fages de Climent. Les pintures antigues de Castelló”, per Lluís 
Bertrán i Pijoan. Fages explica les troballes fetes a la catedral de Castelló i la restauració de Sutrà [AS_m01451]

8

Emporium, on es posa de relleu l’exemple donat pel rector Bonacasa de Castelló i del mossèn Miralpeix en decidir dur a terme 
i patrocinar la obra de restauració de la catedral [AS_m01452]

9

 La Nau, article a Converses de La Nau, “La veritat sobre les pintures antigues de Castelló d’Empúries: Parlant amb en Joan 
Subies” [AS_m01453]

10

La Veu de l’Empordà; article “La veritat sobre les pintures antigues de Castelló d’Empúries. Interviu amb Joan Subies”, signat 
per Josep Puig Pujades (text idèntic més un nou paràgraf que l’anterior document) [AS_m01454]

11

La Veu de Catalunya; article “El retaule gòtic de Castelló d’Empúries”, signat per Carles Fages de Climent, on fa una 
dissertació sobre els paisatges dels retaules gòtics i certs paral·lelismes amb altres pintors [AS_m01455]

12

La Veu de Catalunya; article “El retaule gòtic de Castelló d’Empúries”, signat per Carles Fages de Climent, on analitza les 
seves condicions generals i qualitats estètiques [AS_m01456]

13

Emporion, article signat per Rierol, de títol “Els retaules de Castelló”, on l’autor comenta l’article que van publicar al Diario de 
Gerona [AS_m01457]

14

Emporion; article signat per Joan Sutrà, “Entorn les pintures de Castelló dins l’apartat “Notícies i Impressions”, on Sutrà 
dona la seva personal impressió sobre l’obra de Castelló i descriu les taules [AS_m01458]

15

Publicació amb dues imatges de fragments de dues taules, la de l’altar de Natzarè i la de l’Assumpta (ambdós clixés de Joan 
Sutrà) [AS_m01459]

16

“Autonomista”, on s’informa que la Comissió permanent de la Diputació ha acordat autoritzar la neteja del retaule de 
Canapost a Joan Subies, prèvia autorització del bisbe i Sutrà realitzarà la neteja  [AS_m01460]

17

“Autonomista”, on s’informa que el bisbe de Girona autoritza la neteja del retaule de Sant Esteve de Canapost, treball que 
durà a terme Joan Sutrà sota el “control” de Joan Subies [AS_m01461]

18

La Publicitat on s’informa que, un cop el Bisbe de Girona autoritzi a Joan Subies la neteja del retaule gòtic de Sant Esteve de 
Canapost (Peratallada), Joan Sutrà la durà a terme [AS_m01462]

19

La Publicitat; article de títol “Conservació de monuments” signat per Joan Sacs, on explica la seva visita a Castelló 
d’Empúries i a Vilabertran acompanyat per Puig Pujades, Guillamet, Subies, Pitxot i Dalí [AS_m01463]

20

Diario de Gerona; article “La rehabilitación del tesoro artístico”, on l’autor lloa la tasca de recuperació dels “Banys Àrabs”, 
Castelló d’Empúries, Canapost, Sant Andreu de Terri, però avisa que encara queda molt patrimoni en estat lamentable 
[AS_m01464]

21

Emporion, n. 2, on s’informa que Sebastià Puig, rector de Cornellà de Terri, ha seguit l’exemple de Castelló d’Empúries i ha 
demanat a aquest equip la restauració de les seves pintures [AS_m01465]

22

Retall de premsa on es diu que s’ha publicat a la revista Emporion informació sobre els retaules de Castelló d’Empúries 
[AS_m01466]

23

Diario de Gerona, article de Sutrà “Entorn les pintures de Castelló. “Les taules de l’altar de l’Ascensió”, on descriu aquestes 
peces [AS_m01467]

24

Retall de premsa on s’esmenta que el Bisbe de Girona autoritza la neteja del retaule de l’església de Sant Esteve de Canapost, 
qualificada pel historiador Montsalvatge com una veritable obra d’art com a dibuix i colorit [AS_m01468]

25

El Día Gráfico, article: “Gerona. Restauración de un retablo gótico. La fiesta de los somatenes”, on s’anuncia que el bisbe de 
Girona autoritza la neteja del retaule de Canapost [AS_m01469]

26
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La Veu de l’Empordà, article “ Una joia retornada a la vida”, signat per Josep Sabater, on descriu el retaule de Canapost i el 
treball de restauració realitzat per Sutrà [AS_m01470]

27

El Bisbalenc, on s’elogia la restauració desinteressada del retaule de la Verge de la Llet de Canapost duta a terme per Joan 
Sutrà, i a les famílies Vives i Puig per les facilitats donades per acomplir la tasca [AS_m01471]

28

La Veu de Catalunya, article “S’ha salvat el retaule gòtic de Canapost”, on l’autor, Josep Puig Pujades descriu el retaule i 
elogia la feina de Subies i Sutrà [AS_m01472]

29

La Veu de l’Empordà, article “Entorn del retaule de Canapost”, signat per Josep Sabater, referent a l’escrit que aquest autor 
va publicar a La Veu sobre el fet desinteressat de salvament del retaule de Canapost [AS_m01473]

30

El Ampurdán, on es menciona el desfavorable comentari aparegut a La Veu sobre dades errònies en referència a la 
recuperació del retaule de Canapost [AS_m01474]

31

La Veu de l’Empordà, article “A propòsit del retaule de Canapost”, signat per Josep Puig Pujades en el que felicita a Subies i 
a Sutrà per a la recuperació del retaule de Canapost [AS_m01475]

32

Retall de premsa on s’anuncia que la Comissió Permanent de la Diputació agraeix a totes les persones que han fet possible la 
recuperació del retaule de Canapost [AS_m01476]

33

Emporion, n. 3, juny 1928, signat per Joan Sutrà, de títol “Entorn de les pintures de Castelló”, de l’apartat “Notícies i 
Impressions”, darrera part de l’article sobre les taules de Castelló [AS_m01477]

34

Retall de premsa de El Día Gráfico; article de títol “Una labor meritòria. El retablo de Canapost”, signat per Josep Puig 
Pujades, on alaba la tasca de Joan Subies [AS_m01478]

35

La Nau, en l’apartat “Converses de La Nau”. Article signat per Alfons Puig, “En Joan Sutrà ens parla de la restauració dels 
retaules empordanesos” [AS_m01479]

36

El Ampurdán, article de títol: “Por la justícia. El retablo de Canapost”, on es critica la publicació del article sobre el retaule de 
Canapost a El Día Gráfico de Barcelona per part de Josep Puig Pujades [AS_m01480]

37

La Publicitat, article “L’altar major de Castelló d’Empúries” on s’explica les actuacions per retornar a l’altar major el seu antic 
esplendor [AS_m01481]

38

El Ampurdán, article “Con azúcar está peor”, on es fa referència a l’article de Josep Sabater a “La Veu de l’Empordà” i a la 
“conspiració” del silenci entorn a la obra cultural de la Diputació Provincial i a la tasca de Joan Subies [AS_m01482]

39

La Publicitat, signat per Joan Sacs, on es comenta que alguns gironins ha pres al peu de la lletra la tasca de restaurador del 
que es parlava en algun article i que han trobat a faltar cert reconeixement a Joan Sutrà [AS_m01483]

40

Emporion, n. 13, on notifica que el retaule de Canapost és de primer ordre i una esplèndida pintura [AS_m01484]41
La hormiga de oro, article “El retablo gótico de Canapost”, signat per Juan Subias [AS_m01485]42
Article “Les taules gòtiques del gremi de pellaires”, en el qual es notifica que no s’ha dut a terme cap restauració de les taules 
sinó que només s’han consolidat per poder ésser exposades al Saló de Sant Jordi de la Diputació [AS_m01486]

43

La Publicitat, signat per Joan Sacs, on suggereix que es demani l’experiència de Sutrà  [AS_m01487]44
La Veu de Catalunya, en l’article “L’Exposició d’Art Litúrgic. Troballa i restauració dels retaules de Canapost i Castelló 
d’Empúries” [AS_m01488]

45

La Publicitat, en l’apartat “Bloc del transeünt” s’elogia la feina de restauració de Sutrà a Castelló d’Empúries i a Canapost 
[AS_m01489]

46

La Publicitat, article “Museïsme barceloní”, signat per Joan Sacs. En referència al treball de restauració del retaule de Sant 
Miquel de Cruïlles, l’autor esmenta: Joan Sutrà és probablement el restaurador ideal [AS_m01490]

47

El Bisbalenc, de títol “Sant Miquel de Cruïlles”, elogiant la conferència donada per Sutrà als “Amics de l’Art Litúrgic” de 
Barcelona, i felicitant l’esplèndida iniciativa de que Sutrà restauri Sant Miquel de Cruïlles [AS_m01491]

48

La Publicitat, article “Restauració de Monuments”, signat per Joan Sacs, on lloa l’obra de Joan Sutrà.  [AS_m01492]49
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Article “Sant Miquel de Cruïlles”, on es comunica que Pere Lloberas, col·laborador d’El Bisbalenc, ha publicat al Diari de 
Girona un interessant article sobre aquest tema, però que per manca d’espai no el poden reproduir [AS_m01493]

50

La Publicitat, article “El retaule dels Pellaires” on Joan Sacs critica tant la decisió de la Junta de Museus de fer restaurar el 
retaule dels Pellaires per Galofré Oller com la restauració poc respectuosa que aquest ha dut a terme [AS_m01494]

51

La Publicitat; article “Restauració de monuments”, on l’autor cita exemples ben restaurats i d’altres no tan encertats 
[AS_m01495]

52

 “Més dites sobre els Museus diocesans”, signat per Joan Sacs [AS_m01496]53
“L’obra dels Museus Diocesans”, on Joan Sacs lloa la tasca desinteressada del mossèn Trens en el Museu Diocesà barceloní, 
en quant a la ordenació, catalogació, conservació i restauració dels objectes col·leccionats. [AS_m01497]

54

Les Arts, de títol “Amics de l’Art Vell”, on es comunica que l’església romànica de Bellcaire ha estat consolidada per la 
Direcció de Serveis Culturals i Conservació de Monuments de la Diputació de Girona [AS_m01498]

55

Els Amics de l’Art Vell, en què es parla de la crida que han fet els president de l’Ateneu Barcelonès, Reial Círcol Artístic, 
Centre Excursionista de Catalunya i Foment de les Arts Decoratives per a promoure la fundació “Amics de l’Art Vell” 
[AS_m01499]

56

La Publicidad article de Joan Sacs “Els Amics de l’Art Vell”, en el que es dona compta de la constitució de l’entitat 
restauradora, conservadora i rescatadora dels monuments que estan en perill de ruïna o d’expatriació [AS_m01500]

57

La Publicidad, article “Barcelona i l’Exposició 1929”, Sales XLI, XLII, XLIII, XXXIX, n. 2.957, retaule de la parròquia de Segueró, 
per Tmas, i restaurat per Joan Sutrà i de Castelló, també descoberts i restaurats per Sutrà [AS_m01501]

58

La Veu de Catalunya, article “L’Art Vell” on es fa referència a la restauració de les taules de Sant Pere de Montagut per Sutrà 
[AS_m01502]

59

Premsa i documents sobre Sant Esteve de Canapost, Sant Miquel de Cruïlles, Sant Martí del Canigó, Sant Pere de Montagut, catedral de 
Tarragona i altres entre 1928-1936

15543

Cartell de la II Exposició d’Art Litúrgic a Barcelona [AS_m01503]1
Targeta de visita de Joan Sutrà amb llistat de noms (possiblement assistents a les conferències II Exposició d’Art Litúrgic a 
Barcelona) [AS_m01504]

2

Carta del director dels Amics de l’Art Litúrgic, Manuel Trens, a Joan Sutrà agraint-li l’oferiment i presentant-li la possibilitat de 
donar una conferència en aquest centre sobre les seves restauracions [AS_m01505]

3

Carta del director dels Amics de l’Art Litúrgic, Manuel Trens, a Joan Sutrà anunciant el dia que aquest donarà la conferència 
[AS_m01506]

4

Esborrany de carta de Joan Sutrà al president del Comitè Executiu de la II Exposició d’Art Litúrgic de Barcelona, oferint les 
seves reproduccions fotogràfiques dels retaules gòtics de Castelló i Canapost [AS_m01507]

5

 Còpia de carta de Joan Sutrà a Josep Puig Pujades, on li fa partícip de la seva molèstia per haver-se publicat en La Publicitat 
que Sutrà ha restaurat Castelló sota la “responsabilitat” de Joan Subies [AS_m01508]

6

Carta de Joan Sutrà al director d’El Diluvio referent a la publicació de l’article anònim “Obra de arte que desaparece” sobre la 
destrucció i venda de l’altar de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m01509]

7

La Veu de l’Empordà, poema escrit pel mossèn Bartomeu Barceló i dedicat a Sutrà [AS_m01510]8
La Veu de l’Empordà. El tema podria ser “Nomenaments judicials als pobles del voltant” [AS_m01511]9
Plana doble de La Veu de l’Empordà, amb l’article signat per KIM (Sutrà) “L’homenatge a mossèn Cinto al santuari de la Mare 
de Déu del Mont”, organitzat per l’Agrupació Excursionista “Catalunya” [AS_m01512]

10

Diario de Gerona, on apareix una nota de títol “Art” anunciant la restauració del retaule de Sant Miquel de Cruïlles per part de 
Sutrà [AS_m01513]

11
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Carta d’Àngel Sánchez Grijalbo, del Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura a Joan Sutrà, agraint l’oferiment d’aquest 
per restaurar una taula a Castelló de la Plana [AS_m01514]

12

Esborrany i còpia d’una carta inacabada de Joan Sutrà al president d’Amics de l’Art Vell, presentant la seva voluntat 
d’adhesió [AS_m01515]

13

Còpia de la factura a l’Ajuntament de Figueres de pintura i esmaltat dels bancs de la Rambla, de 602 pessetes  [AS_m01516]14
El Matí, fotografia a “Carnet d’Art” de detall de la taula d’Adam i Eva de Santa Maria de Segueró, anunciant la propera 
publicació de Joan Sutrà sobre el mestre Tvmas, autor de la taula [AS_m01517]

15

Los santuarios católicos, publicació bimestral del Fomento de Peregrinaciones, num 29, any VII. Pàgines 54 i 55, article 
“Labor artística en la diócesis de Gerona”, sobre la restauració del retaule de Sant Miquel de Cruïlles per Joan Sutrà 
[AS_m01518]

16

La Gazeta de Vich, article “Notes bibliogràfiques”, signat per E.J., sobre la restauració del retaule de Sant Miquel de Cruïlles 
per Joan Sutrà i la seva publicació. [AS_m01519]

17

La Publicitat sobre diversos temes d’art, “Miscel·lània de les Arts” (Publicació informe restauració del retaule de Sant Miquel 
de Cruïlles) [AS_m01520]

18

Conferència de Joan Sutrà sobre Sant Miquel de Cruïlles dins del cicle de conferències “Fortitud” [AS_m01521]19
La Vanguardia, sobre la publicació del fulletó escrit per Sutrà “El retaule de Sant Miquel de l’església del monestir de Sant 
Miquel de Cruïlles” [AS_m01522]

20

El Bisbalenc [AS_m01523]21
El Bisbalenc, “La F.J.C. a La Bisbal”, article sobre la conferència donada per Joan Sutrà a la Bisbal sobre la restauració del 
retaule de Sant Miquel de Cruïlles i la descoberta de les pintures romàniques al desmuntar el retaule [AS_m01524]

22

La Veu de Catalunya, article LA BISBAL, “Conferència de Joan Sutrà”, sobre la restauració de Sant Miquel de Cruïlles 
[AS_m01525]

23

El Matí, sobre la conferència de Joan Sutrà sobre la restauració de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m01526]24
El Matí, article a la secció Acció Católica “Tercera conferencia del cicle organitzat pel grup “Fortitud”, de Joan Sutrà, sobre la 
restauració de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m01527]

25

El Matí, article a la secció Acció Católica “Tercera conferencia del cicle organitzat pel grup “Fortitud” de Joan Sutrà, sobre la 
restauració de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m01528]

26

Secció Empordà, “Els Fejocistes”, anunciant la tercera conferencia del cicle organitzat pel grup “Fortitud”, sobre la 
restauració de Sant Miquel de Cruïlles de Joan per Joan Sutrà [AS_m01529]

27

Secció Acció Catòlica, sobre la conferencia del cicle organitzat pel grup Empòrium de la F.J.C. sobre la restauració de Sant 
Miquel de Cruïlles per Joan Sutrà [AS_m01530]

28

Nota amb la inscripció M. FERRER, i una frase de Paul Valéry [AS_m01531]29
Llum i vida. A les pàgines centrals, article de Narcís Plana sobre la restauració de Sant Miquel de Cruïlles per Joan Sutrà 
[AS_m01532]

30

Diari de Girona, amb l’article “Art Vell, Les meravelles de Cruïlles” [AS_m01533]31
Vida Parroquial, n. 36, pàgina 26, article “Una conversa interessant. La riquesa artística de la diòcesi”, sobre la restauració del 
retaule de Sant Miquel de Cruïlles per Joan Sutrà  [AS_m01534]

32

El Matí; article “El retaule de Cruïlles” en la secció “Carnet d’Art”, restaurat per Joan Sutrà [AS_m01535]33
Full solt d’una publicació. A la bibliografia s’anomena el Retaule de Sant Miquel de Cruïlles, restaurat per Joan Sutrà 
[AS_m01536]

34

La Vanguardia, on s’anomena el Retaule de Sant Miquel de Cruïlles, restaurat per Joan Sutrà [AS_m01537]35
“Obra de arte que desaparece”, en referència al desmantellament de l’altar del monestir de Sant Miquel de Cruïlles i explicant 36
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les vendes que va dur a terme l’anterior mossèn [AS_m01538]
La Publicitat; l’article “L’arqueologia a Girona” sobre la restauració dels Banys Àrabs [AS_m01539]37
El Matí, on es publica en “Carnet d’Art” una fotografia d’un detall del retaule de l’església de Santa Maria de Segueró, del 
mestre Tvmas, obra sobre la qual Sutrà prepara un estudi [AS_m01540]

38

El Bisbalenc, sobre la restauració del retaule de Sant Miquel de Cruïlles per Joan Sutrà [AS_m01541]39
La Vanguardia, sobre la publicació de Sutrà del fulletó “ El retaule de Sant Miquel de l’església del monestir de Sant Miquel de 
Cruïlles” [AS_m01542]

40

“El lladronici dels capellans”, per la redacció de Vida Parroquial, Supl. Al n. 33 [AS_m01543]41
La Veu de l’Empordà, a “Notes d’Art”, s’explica la iniciativa de restauració i catalogació de les obres de la església per part 
del Dr. Vila Martínez amb la col·laboració del Doctoral de la catedral de Girona, Dr. Josep Morera [AS_m01544]

42

El Matí, on es publica en “Carnet d’Art”, una fotografia d’un detall del retaule de Sant Miquel de Cruïlles, del mestre Lluís 
Borrassà, i un text sobre l’estudi de l’obra i la seva restauració per part de Joan Sutrà [AS_m01545]

43

Los santuarios católicos, publicació bimestral del Fomento de Peregrinaciones, n. 27, any VII, p. 20, article sobre la publicació 
de l’opuscle “El retaule de Sant Miquel de l’església del monestir de Cruïlles”, per Joan Sutrà [AS_m01546]

44

La Publicitat, article de Joan Sacs “Més sobre l’arqueologia gironina”, on es fa menció de la gran activitat de recuperació, 
salvaguarda i restauració de bens mobles i immobles de Girona [AS_m01547]

45

La Publicitat, referent a la restauració i opuscle publicat per Joan Sutrà sobre les taules de Sant Pere de Montagut 
[AS_m01548]

46

Vida Parroquial, n. 28, article “El retaule de Montagut” per Joan Sutrà  [AS_m01549]47
Diari de Girona, la restauració del retaule de Montagut per Sutrà [AS_m01550]48
Article signat per F. Bosch Armet, en Notes d’Art, sobre la recuperació d’obres d’art com Canapost, Castelló i Montagut, 
agraint que el Bisbe de Girona anomenés una comissió diocesana per vetllar el patrimoni artístic del bisbat [AS_m01551]

49

Empordà Federal, on es felicita a Sutrà per la seva obra [AS_m01552]50
Retall de premsa anunciant per l’endemà la festa inaugural del retaule de Sant Pere de Montagut [AS_m01553]51
El nuevo Figueras, anunciant per l’endemà la festa inaugural del retaule de Sant Pere de Montagut [AS_m01554]52
El nuevo Figueras, “La festa del passat diumenge a Montagut”, explicant l’acte inaugural [AS_m01555]53
El Bisbalenc (n. 143), anunciant per l’endemà la festa inaugural del retaule de Sant Pere de Montagut [AS_m01556]54
La Veu de l’Empordà, explicant la festa inaugural del retaule de Sant Pere de Montagut [AS_m01557]55
La Galería, explicant la festa inaugural del retaule de Sant Pere de Montagut [AS_m01558]56
La Veu de Catalunya n.10.630, explicant la festa inaugural del retaule de Sant Pere de Montagut [AS_m01559]57
La Cruz. A la portada, l’article “Obres de restauració de la catedral. Retaule gòtic de la Mare de Déu”, restaurades les taules de 
l’Anunciació i de l’Ascensió de Crist per Joan Sutrà. [AS_m01560]

58

La Cruz. A la portada, l’article “Festivitat de Santa Tecla. El retaule de la Mare de Déu” restaurat per Joan Sutrà. L’article 
especifica les intervencions que Sutrà ha dut a terme en l’obra  [AS_m01561]

59

Publicació Clarinet, II època, n. 1, a l’apartat “Arts”, dos breus articles dedicats a Sutrà [AS_m01562]60
La Publicitat, en l’article “Llibres d’art”, es fa menció a la publicació de Joan Sutrà sobre el retaule de Sant Pere de Montagut 
[AS_m01563]

61

El Bisbalenc, en la secció “Visitants” s’anuncia la visita que van fer el canonge Dr. Morera i Joan Sutrà a les obres de 
l’església de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m01564]

62

La Publicitat  [AS_m01565]63
La Publicitat, breu article “Valls”. La proposta dels “Amics de l’Art Vell i de la Història” [AS_m01566]64
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Retall de premsa en referència a la bona publicitat del figuerenc Joan Sutrà amb motiu de la publicació a La Cruz de les obres 
de restauració del retaule de la Mare de Déu de la catedral Primada de Tarragona [AS_m01567]

65

Targeta de Joaquim Folch i Torres a J. Vidal i Ventosa, demanat si li pot proporcionar fotos del retaule de Canapost ja que ell 
no coneix personalment Sutrà  [AS_m01568]

66

Targeta de Joaquim Folch i Torres a Joan Sutrà agraint fotografies i confirmant que vol publicar un article a La Gaceta sobre 
el retaule per Sutrà descobert i “tan ben restaurat” [AS_m01569]

67

Carta de J. Vidal i Ventosa a Joan Sutrà, a la qual adjunta la targeta de Folch i Torres demanant fotografies de Canapost. 
[AS_m01570]

68

Esborrany de carta de Joan Sutrà a J. Vidal i Ventosa, agraint haver-lo connectat amb J. Folch i Torres  [AS_m01571]69
Esborrany de carta de Joan Sutrà a J. Folch i Torres en referència a la carta de J. Vidal i Ventosa, adjuntant les fotografies de 
Canapost que Sutrà va projectar en la seva conferència “L’Art Litúrgic” [AS_m01572]

70

Còpia de carta de Joan Sutrà a Joaquim Folch i Torres informant sobre el retaule de Canapost, les seves propietats i 
analogies amb les taules de la Seu que estaven exposades a la Ciutadella [AS_m01573]

71

Carta del Museu Arqueològic Diocesà de Barcelona demanant a Sutrà un article per publicar a la revista dels Amics de l’Art 
Litúrgic Vida Cristiana [AS_m01574]

72

Còpia de carta de Joan Sutrà al director de La Publicitat, en referència a una notícia publicada sobre el perill que corre el 
retaule de Sant Miquel de Cruïlles [AS_m01575]

73

Còpia de carta de Joan Sutrà a Feliu Elias, en referència a una carta agraint l’article de La Publicitat de títol “Museisme 
barceloní”, en el qual fa públic el treball de Sutrà a Castelló i a Canapost [AS_m01576]

74

12 FONS JOAN SUTRÀ VIÑAS

Exlibris i llibreta amb l'índex dels negatius de l'Arxiu Joan Sutrà15551

Índex de negatius de l’Arxiu Joan Sutrà [AS_m01582]1
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