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FONS

1. ÀREA D'IDENTIFICACIÓ 1.1 Codi de referència CAT AMS 617

1.2 Nivell de
descripció

 Fons

1.3 Títol  Fons Iu Bohigas

1.4 Data creació  1956 - 1959

1.5 Volum i
suport

 Paper
 1 carpeta

2. ÀREA DE CONTEXT

2.1 Nom del
productor

Iu Bohigas

2.2 Història del
productor

Iu Bohigas va néixer 1'1 de maig de 1911, en una família d'hortalans del Veïnat de
Salt. De petit va a estudi al Veïnat amb el mestre Pere Gallostra i més tard a Girona,
on és alumne de Silvestre Santaló. Estudia magisteri a la Normal i aprèn català de
forma autodidacta. Als quinze anys escriu les seves primeres poesies, algunes de les
quals publica a la revista el Patufet. Mentrestant, dóna classes de català i d'esperanto
al Centre Republicà, d'on més tard en serà president. Allà coneix la que més tard seria
la seva esposa, la Felipa Costabella.

L'any 1930, amb 1'Agustí Cabruja i d'altres joves saltencs, funda la revista El Poble de
Salt, essent 1'Iu l'encarregat d'escriure'n els editorials. L'any 1932 inicia la
col·laboració a l'Autonomista, el diari republicà dels germans Rahola (fou dels primers
col·laboradors que va escriure-hi en català), on escrivia especialment els articles
editorials. Aquell mateix any, i durant un semestre, fa de mestre a l'escola de
Bonmatí. Fou l'únic període de la seva vida que pogué exercir la seva vocació de
mestre en una escola. L'any 1934 obté el títol de mestre de la República.

Al començament de la guerra fou regidor de Cultura de 1'Ajuntament de Salt, fins que
ho deixi tot per anar al front de l'Ebre, on va ensenyar a llegir i escriure als seus
companys. Abans havia estat membre del comitè revolucionari de Salt, en
representació dels republicans.

Acabada la guerra s'exilia a Franca, essent internat al camp de Judes de Setfonts,
d'on no en pot sortir fins el dia que es declara la guerra europea. De Setfonts va al
Rosselló, on treballa a la vinya. Durant la invasió nazi de França, col·labora amb el
maquis en diverses ocasions. Mentrestant, aprèn el francès i comença a treballar
d'administratiu en una empresa de Latour de França, un petit poble de la Fenolleda.

L'any 1948, a rel d'una malaltia, aprofita per treure's el títol de mestre de català, que
li va donar el mestre Pompeu Fabra, amb la qualificació d'excel·lent.

L'any següent es retroba amb la seva dona, amb qui s'havia casat per poders, i amb
qui durant els anys d'exili només s'havien pogut veure unes poques hores, una
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vegada que ella va travessar la frontera clandestinament per anar-lo a veure.

L'any 1950 neix el seu fill Francesc i el 1953 tenen el seu segon fill Miquel. Aquest
mateu any 1'Iu retorna a Salt amb la família, després de 14 anys d'exili. D'entrada,
cerca alguna feina relacionada amb el català, sense aconseguir-ho, i comença a
treballar d'administratiu, primer amb el seu cunyat i després a la gestoria Paulí, on hi
va estar fins que es va jubilar.

L'any 1955 prepara i imparteix un curs de català per correspondència basat en un
mètode propi. Era el primer curs d'aquestes característiques de la postguerra. També
fou el primer que comença a donar les primeres classes presencials de català a Salt i
a Girona de la postguerra. A Salt, de forma desinteressada, va donar classes a l'antiga
guarderia de la fàbrica Gassol i a Girona, als locals de la UEC.

En jubilar-se, i mentre seguia estudiant la llengua catalana, es va dedicar a recollir
frases fetes, dites populars, refranys,... També escriu poemes. Molest perquè un
escriptor català diu que no escriu en català perquè és una llengua pobra, l'Iu escriu
una rondalla de més de 500 versos, usant només paraules d'un sol cop de veu.
Durant tota la seva vida no va deixar d'estar envoltat de llibres, la seva passió després
del català.

L'any 1986, durant el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, l’Ajuntament
de Salt li va atorgar una placa de plata en reconeixement a la seva fidelitat, defensa i
treball en favor de la llengua catalana.

Després d'una llarga malaltia, va morir a Sant Gregor (Girona) l'any 2004.

2.4 Dades sobre
l'ingrès

Aquesta documentació estava dipositada en una capsa de l'AMS, amb la inscripció
"Donacions", sense cap més referència a la història arxivística o d'ingrés. En el sobre
on estava guardada, hi havia la inscripció feta a mà "Cessió documents Iu Bohigas -
1986-" i "D. Joan Boadas, Arxiver Reial".

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

3.1 Abast i
contingut

Bàsicament el contingut del fons el formen part els anuncis que va publicar el senyor
Bohigas per publicitar els seus cursos de català per correspondència, així com alguna
butlleta d’inscripció al curs.

4. ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

4.1 Condicions
d'accés

Lliure excepte les butlletes d’inscripció als cursos perquè contenen dades personals

4.2 Condicions
de reproducció

Lliure excepte les butlletes d’inscripció als cursos perquè contenen dades personals

4.3. Llengües i
escriptures

Català i Castellà
Manuscrit; mecanografiat i impressió

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1. Autoria  F. Mayol Data descripció 13/01/2011
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CATÀLEG

1. ÀREA D'IDENTIFICACIÓ 1.1 Codi de referència CAT AMS 617 1

1.2 Nivell de descripció Unitat documental simple

1.3 Títol Butlletins de Sol·licitud d'Inscripció a les "Lliçons pràctiques de Català per Correspondència"

1.4 Data (es) Data creació 1956 - 1959

1.5 Volum i suport Paper
4 butlletins diferents
17,7 x 11,2 cm

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

3.1 Abast i
contingut

Les butlletes són de persones de fora de Salt. Hi ha una de Vilavert (Tarragona); de
New York (EEUU); de Vilafranca del Penedès i de Barcelona ciutat.

4. ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

4.1 Condicions d'accés Restringit per contenir dades personals

4.2 Condicions de reproduccióRestringida per contenir dades personals

4.3. Llengües i
escriptures

Català
Manuscrit
Mecanografiat
Impressió

1. ÀREA D'IDENTIFICACIÓ 1.1 Codi de referència CAT AMS 617 2

1.2 Nivell de descripció Unitat documental simple

1.3 Títol Programa de les Lliçons pràctiques de català per correspondència amb les condicions
d'inscripció al curs i el preu.

1.4 Data (es) Data creació [1956]

1.5 Volum i
suport

Paper
1 exemplar
22,8 x 15,7 cm

4. ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

4.1 Condicions d'accés Lliure

4.2 Condicions de reproducció Lliure

4.3. Llengües i
escriptures

Català
Impressió
Manuscrit

6. NOTES
Per la part del darrera hi ha escrita a mà una llista de frases fetes i dites populars. Per exemple: La gallina
policama fa tres ous cada setmana; Com més anem menys volem; Els ossos per als gossos i les espines per
als gats, etc.
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1. ÀREA D'IDENTIFICACIÓ 1.1 Codi de referència CAT AMS 617 3

1.2 Nivell de
descripció

Unitat documental simple

1.3 Títol Full del diari La Vanguardia Española on apareix un anunci publicat pel senyor Bohigas publicitant
els seus cursos de català (pàgina 28)

1.4 Data (es) Data creació 1956/07/18

1.5 Volum i
suport

Paper
DIN A3

4. ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

4.1 Condicions d'accés Lliure

4.2 Condicions de reproducció Lliure

4.3. Llengües i
escriptures

Castellà
Impressió

6. NOTES
El full correspon a la pàgina 27 i 28, de la secció de cultura.

1. ÀREA D'IDENTIFICACIÓ 1.1 Codi de referència CAT AMS 617 4

1.2 Nivell de descripció Unitat documental simple

1.3 Títol Full de la "La Nova Revista" amb l'anunci de les Lliçons pràctiques de català per
correspondència del senyor Bohigas.

1.4 Data (es) Data creació abril 1956

1.5 Volum i
suport

Paper
Full solt
27 x 20,4 cm

4. ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

4.1 Condicions d'accés Lliure

4.2 Condicions de reproduccióLliure

4.3. Llengües i
escriptures

Català
Impressió

6. NOTES
"La Nova Revista" era una publicació mensual continuadora de "La Nostra Revista" fundada l'any 1946 per
Avelí Artís i editada a Mèxic. Aquest full (pàgines 237- 238) correspon al número 10, abril de 1956, any II.
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1. ÀREA D'IDENTIFICACIÓ 1.1 Codi de referència CAT AMS 602 5

1.2 Nivell de descripció Unitat d'instal·lació

1.3 Títol Retalls dels anuncis del curs de català publicats pel senyor Bohigas en diferents mitjans de
comunicació.

1.4 Data (es) Data creació [1956]

1.5 Volum i
suport

Paper
7 retalls

4. ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

4.1 Condicions d'accés Lliure

4.2 Condicions de reproduccióLliure

4.3. Llengües i
escriptures

Castellà
Impressió

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1. Autoria F. Mayol Data

descripció
13/01/2011 12:59:44


