
Curriculum vitae 
 
Nascut a Cornellà del Terri el 6 de setembre del 1944. Des del 1955 veí de 

Girona i des del 1977 resident a Barcelona i a Torroella de Fluvià. És Diplomat a 
la Ve Section de l’École Pratique des Hautes Études de Paris (1977), Llicenciat 
en Filosofia per la Universitat de València (1978), Doctor en Filosofia per la 
Universitat de Barcelona (1991). 

Des del 1970 fins al 1977 fou secretari de direcció de les Edicions 
Catalanes de París. Col·laborador i secretari del Molt Honorable senyor Josep 
Tarradellas i Joan, president de la Generalitat de Catalunya, des del 1974 fins al 
1982, havent estat membre de la Secretaria General de la Generalitat de 
Catalunya des del 1977 al 1980. Des del 1982 és membre del Patronat de l’Arxiu 
Montserrat Tarradellas i Macià. Des del 1982 fins al 1987 fou Cap de la Secció 
Tècnica de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i director de la Biblioteca 
de Catalunya. Des del 1989 fins al 2007 ha estat Director del Palau Güell, 
d’Antoni Gaudí. Des del 2008 treballa per a l’Institut d’Estudis Catalans, del qual 
és membre numerari, en comissió de serveis. 

Del 1974 al 1978 col·laborà a la revista Presència, de Girona. També ha 
col·laborat esporàdicament a la «Revista de Girona», «Els Marges», «La 
Vanguardia», «El Món», «Tiempo», «FAD Revista trimestral del Foment de les 
Arts Decoratives», «Revista de Catalunya», «Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura», «Anuari de la Societat Catalana de Filosofia», «Analecta Sacra 
Tarraconensia» i amb més assiduïtat al «Punt Diari», a l’«Avui», al «Diari de 
Barcelona» en les seves etapes catalanes, i a la «Revista Catalana de Teologia». 
També ha col·laborat a la Gran Enciclopèdia Catalana i al Diccionari d’Història 
Eclesiàstica de Catalunya. L’any 1993 obtingué el premi «Joaquim Carreras i Artau» 
de l’Institut d’Estudis Catalans. És soci de l’Institut d’Estudis Gironins i 
col·laborador dels Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. A partir del 1982 és 
secretari i col·laborador de l’anuari Arxiu de Textos Catalans Antics i membre del 
Comitè Tècnic d’edició de Textos Jurídics Catalans del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya. Des del 2007 és ajudant de direcció i i 
col·laborador del Corpus Scriptorum Cataloniae. El 2007 fou nomenat asesor de 
l’Arxiu Diocesà i de la Biblioteca del Seminari de Girona. 

 
 


