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  Informació general  
  Fèlix Duran i Cañameras (Barcelona, 1889 – Barcelona, 1972) 

     Historiador, llicenciat en dret i doctor en història 
     El 1913 ingressà al cos d’arxivers bibliotecaris i arqueòlegs, en el qual 
     ocupà diversos càrrecs. Col·laborà en revistes jurídiques i històriques i en 
     la  premsa diària.   

Prengué una part molt activa en les tasques del Centre Excursionista de 
Catalunya, com a bibliotecari (1914-20) i president de la secció de 
ciències i arts (1948), en l’Acadèmia de Jurisprudència, en el Col·legi de 
Doctors i en la Unió Democràtica de Catalunya, de la qual fou president. 
Durant la guerra civil de 1936-39 fou conservador de la documentació 
judicial procedent del Palau de Justícia. Fou director de la Biblioteca 
Universitària de Barcelona (1955-59). Publicà diversos estudis sobre 
castells feudals i senyories medievals (La orfebrería catalana, 1915; La 
escultura medieval catalana, 1926; Els arxius judicials de Catalunya, 
1933; Notas para la historia del notariado catalán, 1955) i sobre el s XVIII 
(Catalunya sota els reis absoluts de la casa de Borbó, 1935; Els exiliats 
de la Guerra de Successió, 1964).  

 
 
 
Creador: CRAI. Procés Tècnic 
Títol: Documentació diversa de Fèlix Duran i Cañameras 
Descripció física: 2 carpetes 
Ubicació: Biblioteca de Lletres  
Nota d’abast i contingut: Recull que inclou: "Las bibliotecas de Barcelona en 
1920". Memòria llegida a la festa del llibre, 23 abril 1957, a l'aula magna de la 
Universitat de Barcelona. 2 exemplars: un autògraf i un mecanografiat amb 
correccions. A l’altre carpeta hi ha una còpia manuscrita de les memòries de 
Félix Duran de 1971  
Procedència: Donatiu 
 Creador: CRAI. Procés Tècnic 
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Documents inclosos  
 
2118 
Carpeta 2118: Las bibliotecas de Barcelona en 1920, memoria leída en la fiesta 

del libro, 23 abril 1957, en el aula magna de la Universidad [por Félix Duran i 

Cañameras] 
2 exemplars:      1 manuscrit [21] p. , 1 mecanografiat  [23] p., dins una carpeta 

 

2119 
Carpeta 2119: Memòries de Felix Duràn Cañameras, Barcelona 1967, copia 

1201 f. en 23 quaderns dins una carpeta 

Còpia mecanografiada amb correccions manuscrites de l’autor 

 
 


