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Editorial

Les dades ens faran ser més competitius
Vivim un període en què les dades s’han convertit en una
font inesgotable d’oportunitats. Així ens ho fan veure, creure
i experimentar. Així és com el mercat vol que les interpretem
i les concebem. Les dades han creat una nova centralitat en
les polítiques que giren al voltant de la informació. L’accés,
l’explotació i la compravenda són el nou procediment per a
seguir. Com a arxivers-gestors de documents podem optar
per dos posicionaments davant d’aquesta realitat: a) la
contemplació, la teoria arxivística ens determina que la visió
com la societat i el mercat concep les dades és superficial
i oportunista; les bases de la nostra ciència han de poder
contextualitzar aquesta realitat dins d’un llarg procés de
transformació, però en cap cas es pot caure en la sacralització
d’aquesta realitat; b) l’acció, la praxi sense necessitat d’una
teoria gaire concreta és la que ens ha de permetre entrar a
jugar en aquest escenari com a professionals de la informació
si hi volem competir, ser-hi presents i aportar el nostre criteri a
les activitats i les dinàmiques que el seu ús generin. Passen els
anys, sí, la teoria queda i és estable, però no podem deixar de
banda la part activa d’aquesta realitat i no ens podem permetre
el luxe de no participar-hi. Encara que no ho sembli o encara que
no ho vulguem acceptar, competir ha de formar part també de la
nostra activitat professional.
Així ho hem entès en les dues jornades on hem participat
aquestes darreres setmanes. El 25 d’abril hem estat a les
II Jornades de Periodisme de Dades i Open Data, activitat

organitzada per l’Open Knowledge Foundation al CCCB de
Barcelona. Davant d’un ampli col·lectiu de periodistes,
distribuïts durant quatre dies en tres seus simultànies arreu
del territori espanyol, hem pogut exposar quina és la posició
de l’arxivística en el sector de la reutilització de les dades per
a explicar situacions de la realitat quotidiana. Hem mostrat la
capacitat dels arxius per a reconstruir contextos amb dades de
qualitat i autèntiques. L’esforç que els gestors de documents
fan en la preparació de documents enriquits amb metadades
per a assolir nivells de qualitat i per a protegir les seves
propietats essencials des del moment en què els documents
vénen creats. L’obsessió per les metadades a fi que no hi hagi
oblits perniciosos o negligents. La insistència des del nostre
sector professional a promoure la transparència àmplia a la
informació gestionada a les nostres organitzacions públiques
i els passos realitzats per tal que el legislador, en aquest
sentit, prioritzi l’accés i no pas l’opacitat. L’intercanvi amb els
periodistes com a usuaris especialment crítics ha estat molt
profitós. Que aquest col·lectiu vegi en els arxivers uns aliats
per a la seva tasca comunicativa és molt important per a la
regeneració democràtica tant desitjada.
El 8 de maig, i per tal de donar continuïtat a aquest discurs,
també hem participat en els actes centrals de la Big Data
Week a Barcelona. Aquesta iniciativa, aquest cop d’abast
internacional, pretén mostrar els beneficis de l’explotació
de dades massives per a obtenir informació crítica i
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significativa per a resoldre problemes socials del present,
però també per a generar oportunitats de negoci i preveure
el futur. En una taula rodona compartida amb representants
del sector de les biblioteques i de l’expansió de wikipedia
a Catalunya, hem pogut explicar perquè som un col·lectiu
professional que ens sentim tancats en una urna sense que
se’ns deixi sortir a competir per culpa de la visió historicista
i rònega per part de la voluntat política. En aquest sentit, és
revelador que s’hagi vist en l’AAC-GD –en la representació
del col·lectiu professional i no pas en la direcció del Sistema
d’Arxius de Catalunya– la referència en matèria d’innovació
en els arxius i la gestió de documents, i és una gran notícia
haver pogut participar en aquests actes. Fins fa poc temps
no hi érem presents i s’hi ha de ser. En la nostra intervenció
hem fet menció de la gestió del Big Data “analògic”, encara
existent a les organitzacions, és a dir, del “paper”. Aquest
agent que tanta nosa fa als paladins de la innovació i el futur
és encara objecte d’una tasca irrenunciable i en cap cas
antiquada. El treball amb dades, informació i documents en
quantitats ingents ha format i forma part de la nostra activitat
professional i no ha de ser menystinguda per un simple
canvi de suport. D’altra banda, de nou destaca l’obsessió per
les metadades, i la promoció del Big Metadata a fi que els
professionals de la informació no treballin simplement amb
grans volums de dades sinó amb grans volums de dades
riques i curulles de qualitat. Ambdós conceptes han estat
reblats amb una proclama perquè l’arxivística sigui duta a
terme amb la convicció de ser una feina rigorosa i constant
que fomenti la praxi, l’activitat i el negoci, i no només com
una tasca contemplativa o merament evocativa, en què es
prioritzi la identitat i el “fer” memòria. L’arxivística ha de
generar moviment. La gestió de documents ha de permetre
transformar-los, de manera sistemàtica i constant, en dades
explotables. I no ens podem quedar quiets.

La possibilitat de participar en aquestes jornades forma part
de l’estratègia de l’AAC-GD per a fer sentir el missatge i fer
comprendre la nostra activitat professional a sectors que han
apostat clarament per la innovació, les noves tecnologies i
l’expansió del coneixement lliure i útil. No hem de renunciar pas
a dir-hi la nostra, bàsicament perquè al final tots els col·lectius
desitjaran accedir a una informació que si es refia de la teoria de
l’anarxivística es perdrà irremeiablement. Ordre en el desordre.
Qualitat davant el soroll. Dades significatives davant el volum.
Autenticitat davant la manca de transparència. Transparència
davant les intrigues corporatives. Confiança i responsabilitat
social en les activitats empresarials i emprenedores. Sí,
parlem de conceptes, però dins l’esforç que el col·lectiu ens ha
demanat per a respondre als reptes actuals amb una narrativa
més seductora. Ho hem de provar amb valentia i sense
vergonyes.
Les dades, en darrera instància i com ja hem avançat, ens
permetran ser més competitius. És amb aquesta certesa
que hem afrontat l’estudi del mercat laboral del sector de
l’arxivística i la gestió de documents que es presenta a la
Jornada d’Estudi i Debat que organitza l’AAC-GD el 28 de maig.
Poder reduir a dades aquelles inquietuds, aquelles certeses
sentides només d’oïdes, aquells malestars laborals que des
de fa temps els nostres professionals viuen i perceben és un
primer pas cabdal per a mesurar objectivament què li està
passant al nostre sector. Aquesta tasca, titànica, havia de
començar d’alguna manera. L’estudi del mercat laboral és un
estudi de dades, dades que seran explotables i que permetran
extreure unes primeres conclusions, crear un observatori
estable del nostre mercat laboral i decidir quines polítiques
han de ser dinamitzades per no quedar-nos aïllats o assimilats
amb altres realitats. La “crua” realitat, és a dir, la no cuinada
encara, és bàsica per a començar a construir. Estigueu al cas
dels resultats!
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El vocal informa

La Vocalia de Serveis informa: El Pla de Màrqueting de l’AAC-GD
Juanjo Vas

En un procés de millora i de modernització de l’Associació d’Arxivers-Gestors
de Documents de Catalunya (AAC-GD) la
Vocalia de Serveis, en col·laboració amb
altres vocalies, està elaborant un Pla de
Màrqueting amb l’objectiu de ser més visibles entre tots els diferents actors del
món de la gestió documental –professionals, empreses, institucions públiques–,
i oferir la nostra entitat com a plataforma de difusió de les seves activitats, i
així també generar nous ingressos per a
aquest capítol que contrarestin la reducció de les aportacions públiques.
El Pla de Màrqueting de l’AAC-GD és un document en el qual es dóna forma estructurada als objectius comercials i de difusió
que es volen aconseguir, principalment
amb els nostres associats institucionals
i amb les empreses o entitats col·labora-

dores, i en què es detallen les normes generals, les estratègies i les accions que es
portaran a terme, i les eines que s’usaran
per a fer-ne el seguiment i determinar els
indicadors que en mostrin l’evolució.
Davant de la possibilitat, cada dia més
evident, del descens de les aportacions
públiques a través de les subvencions,
cal fomentar aquesta via per tal d’equilibrar els pressupostos. També és molt
important millorar el posicionament de
l’Associació en el mercat com a plataforma de difusió i referent dins el sector de
la gestió documental.
En el nou panorama de modalitats de socis institucionals que acabem d’encetar,
apareixen noves possibilitats de col·laboracions. Partint de la modalitat bàsica,
que correspon a la que fins ara hi havia,
se’n van crear dues de noves. Una inclou

la publicitat a través dels nostres mitjans
de comunicacions, la nova web, els butlletins i la revista Lligall. L’altra, la modalitat de soci patrocinador, a més d’incloure
tot el que ofereix la modalitat de publicitat, afegeix la col·laboració en l’organització dels actes, jornades o tallers que
l’Associació du a terme al llarg de l’any,
tret de l’organització del Congrés, que
per la seva dimensió incorporar convenis
especials de patrocini i publicitat.
Aquest Pla de Màrqueting, a més, vol ampliar la gamma de serveis adreçats als
nostres socis numeraris, adherits i estudiants, amb descomptes i avantatges en
productes, serveis o activitats de noves
empreses o institucions, bàsicament en
el món de la cultura, l’oci i la restauració,
avantatges que se sumaran a les ja existents de l’Associació.

Destaquem

Aniversari del bloc del Grup d’Arxivers de Lleida

Logotip creat en motiu de la
commemoració del cinquè
aniversari del GALL.
Autor: Binocular estudi
http://binocularstudio.es/

Jonás Suárez

El bloc del Grup d’Arxivers de Lleida fa
cinc anys i això és una molt bona notícia.
En primer lloc, per entendre la creació del
bloc farem una repassada ràpida pels
seus orígens. El Grup d’Arxivers de Lleida
(GALL) és un col·lectiu que va néixer el
1998 com a lloc de trobada dels arxivers
i arxiveres de les Terres de Lleida. En

aquestes trobades, a part d’intercanviar
experiències i conèixer l’espai dels diferents arxius, també es van crear grups de
treball específics. Per citar dos exemples
de col·laboració entre membres dels
arxius de les comarques lleidatanes, cal
citar l’organització de dues exposicions:
“Lleida: sessió contínua” (juny-juliol

2009) i “Música en silenci. Fons musicals dels arxius de Lleida” (novembre
2012-gener 2013).
El grup de gestió del bloc va néixer en una
reunió feta el novembre del 2008 a l’Arxiu
del Monestir de Bellpuig de les Avellanes i
a l’Arxiu Gavín, ambdós ubicats al Monestir. La proposta va sorgir per iniciativa
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d’en Robert Porta, responsable de l’Arxiu
del Monestir de Bellpuig de les Avellanes, que volia incorporar les noves tecnologies al GALL. En la reunió posterior,
celebrada l’abril del 2009 a la Universitat
de Lleida, es va presentar oficialment el
bloc del Grup d’Arxivers de Lleida.
El motiu de crear el bloc va ser disposar
d’una plataforma digital que permetés
la interacció i la difusió de les diferents
activitats de tots els arxius de les comarques lleidatanes. De fet, el bloc va significar la introducció del GALL al món de les
xarxes socials. A partir d’aquí es va obrir
un camí, ara es pot dir que les noves tecnologies són del tot presents: Facebook,
Twitter, canal de Youtube, etc.
Actualment, el Facebook del GALL té més
de 1.300 amics, i al Twitter hi ha gairebé
800 seguidors amb gairebé 7.000 piulades. En el cas del canal de Youtube, ja hi
ha més de 500 visualitzacions dels cinc
vídeos fets pel grup de gestió del bloc,
creats amb motiu de les exposicions realitzades o com a felicitació nadalenca
per a tots els membres del GALL.
Per constatar que ens trobem davant
d’un bloc actiu i en progressió constant,
cal destacar que el bloc aglutina 419 entrades, amb més de 73.000 visites i un
total de 215 comentaris. Entre les seves
seccions, la guia i el directori d’arxius
són les que atreuen més atenció. En el
cas de la guia d’arxius, va néixer com
a projecte del GALL, en què un grup de
treball es va encarregar d’elaborar una
plantilla per tal que els diferents arxius
poguessin presentar els seus arxius, des
de les dades de contacte fins als seus
fons. Actualment, són deu els arxius que
hi participen.

Maig 2014

Bloc: http://gruparxiverslleida.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/gruparxiverslleida
Twitter: https://twitter.com/arxiverslleida
Canal Youtube: https://www.youtube.com/user/gruparxiverslleida
El bloc, a part de presentar les principals activitats (exposicions, visites,
donacions, etc.) dels arxius de les comarques lleidatanes, també ha servit
per a presentar documents rellevants
de cada arxiu o per a reflexionar sobre
temes d’actualitat arxivística. La presentació i reflexió dels esdeveniments
més importants en el món de l’arxivística també hi és present, com per exemple les Jornades d’Educació i Arxius, les
Jornades d’Arxius Municipals a Madrid,
el Congrés d’Arxivística de Catalunya,
el Congrés d’Arxius de Castella i Lleó
(ACAL) o el Laboratori d’Arxius Municipals, entre altres.
Finalment, cal agrair la col·laboració a
la multitud de persones que han participat indirectament en la publicació
d’entrades amb l’enviament d’imatges

i textos. De totes formes, tot i que el
lema del Grup d’Arxivers de Lleida sempre ha estat “El GALL som tots”, voldria
centrar la felicitació i l’agraïment a tots
els membres del grup de gestió del bloc,
sense els quals el bloc avui no existiria.
Actualment, els membres del grup de
gestió del bloc del GALL són: Anna Esteve (Arxiu Diocesà de Lleida i Biblioteca
del Seminari Diocesà), Maria Pau Gómez (Archiu Generau d’Aran), Maria Jesús Llavero (Arxiu Central de l’Audiència
Provincial i Jutjats de Lleida), Robert
Porta (Arxiu del Monestir de Bellpuig de
les Avellanes) i Mònica Sesma (Arxiu
Municipal de Lleida). Moltes felicitats!
Esperem que la vida del bloc sigui molt
llarga, això serà una molt bona notícia
per als arxius lleidatans i per al món
dels arxius en general.

Per obtenir més informació:
Grup d’Arxivers de Lleida (2000, núm. 16). “El grup d’arxivers de Lleida”. A: Lligall.
Revista Catalana d’Arxivística (pàg. 403-410). http://www.arxivers.com/publicacions/revista-lligall/edicions-lligall/cat_view/14-revista-lligall/50-lligall-16.html
Grup d’Arxivers de Lleida (novembre de 2011, núm. 35). “El punt de trobada dels
arxivers i arxiveres de les Terres de Ponent”. A: Revista del Cercle de Belles Arts de
Lleida (pàg. 57-61). http://www.cerclebellesarts.com/pdfs/arts35.pdf
Grup d’Arxivers de Lleida (juliol-setembre de 2012, núm. 29). “El blog del GALL,
una iniciativa del Grup d’Arxivers de Lleida”. A: Revista Documentación (pàg. 1825). http://www.documentalistas.org/portfolio-items/rd29/

L’AAC-GD participa a la Big Data Week 2014 de Barcelona
Aniol Maria

El passat 8 de maig, l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya va ser convidada a participar a les
Jornades Big Data Week 2014 a Barcelona, organitzades pel CCCB. El president
de l’Associació, Joan Soler, va poder conversar amb Carme Fenoll, cap del Servei
de Biblioteques de la Generalitat, i Àlex
Hinojo, director de Projectes Culturals a

Amical Wikimedia, en una de les xerrades
oficials amb el títol “Cultura, coneixement
obert i ciutadà”, i que girà entorn de l’impacte del Big Data en el sector cultural i
patrimonial, i en les arts en viu.
Des del punt de vista de la biblioteconomia, Carme Fenoll va exposar el paper
que haurien de tenir les biblioteques
públiques en el Big Data. Amb la inte-

gració de noves tecnologies, com la radiofreqüència i els suports digitals, el
paper de la Biblioteca ja no és tant cedir
en préstec llibres, feina que ocupava
bona part de la jornada laboral, com la
consulta personal i l’oferiment de consell als lectors per tal d’aportar un millor
servei més enllà dels llibres mateixos.
Les biblioteques acumulen una llarga
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experiència a les seves bases de dades
sobre els lectors i poden aportar aquestes dades per millorar el coneixement
de quines són les inquietuds de la societat i quines idees prenen més interès.
En paraules d’Àlex Hinojo, estaríem parlant que les biblioteques siguin capaces
d’aportar informació de les persones
des del moment en què agafen el seu
primer “Vaixell de Vapor” fins que trien
el seu primer llibre sobre “Política” o
d’altres temes més adults. Aquesta informació pot ser de molt valor per a les
empreses editorials, les quals, de fet, ja
han fet aproximacions per mirar d’utilitzar-la per al seu negoci.
Joan Soler va parlar de com afectaria el
Big Data el món de l’arxivística i la feina
dels arxius. Els arxius s’han vist col·locats per part de les organitzacions públiques i privades en urnes de les quals
han de sortir per tal de donar a conèixer
la seva tasca social. Així, la feina amb
el Big Data hauria de començar amb
aquesta obertura cap a tot aquest nou
camp, tasca a la qual molts arxivers ja

s’han apuntat per iniciativa pròpia, però
que continua sense rebre el suport necessari. També es va pronunciar sobre
el concepte Big Metadata, és a dir, com
l’acumulació de dades no funciona per si
sola sense unir-hi unes metadades prou
treballades per fer útil i millorar la precisió, la qualitat i l’autenticitat de les dades
generades en gran volum.
El Big Data podria recolzar-se en la gran
feina de contextualització duta a terme
ja durant tots aquests anys per part
dels arxius, que s’ha anomenat Big Data
analògic, fent referència a la investigació que fan els experts i els usuaris en
general en els arxius i que serveix per
a aportar més dades per a entendre la
informació de la documentació mateixa. Per tant, els arxius tenen un paper
clau no només a l’hora de promoure el
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Big Data, sinó que serveixen de suport a
la difusió de l’Open Data. No va mancar
tampoc la petició que les institucions
tinguin molt en compte els arxius i que
els ajudin en l’obertura cap a la ciutadania, perquè són els centres on es custodien les fonts que han de servir per a fer
més precisos els progressos qualitatius
que pregonen els qui treballen amb Big
Data i Open Data. Per acabar la seva intervenció, Joan Soler va esmentar que
l’arxivística ha de ser duta a terme amb
la convicció de ser una feina rigorosa i
constant,que fomenti la praxi, l’activitat
i el negoci, i no només com una tasca
contemplativa o merament evocativa,
en què es prioritzi la identitat i la memòria. Si es fa amb el convenciment de
treballar bé s’acaben aconseguint bons
resultats.

Enllaços d’interès:
http://bigdataweek.com/barcelona/
http://bigdataweek.com/2014/03/09/conferencia-oficial-de-la-big-data-week-2014-a-barcelona/

L’AAC-GD present a la II Jornada sobre Periodisme de Dades
Santi Lopera

L’abril passat, del 24 al 27, va tenir lloc de
manera simultània a Barcelona, Madrid i
Almeria les II Jornades de Periodisme
de Dades i Open Data. L’esdeveniment
va ser organitzat per l’Open Knowledge
Foundation, associació que defensa el
coneixement obert com a eina que atorga poder als ciutadans i que possibilita la
participació informada i de qualitat en els
afers públics, cosa que es tradueix en la
reducció de desigualtats i en la millora de
la societat.
Les Jornades les van coordinar dues periodistes especialitzades en les noves
tecnologies i en l’explotació de dades:
Mar Cabra i Karma Peiró, i a Barcelona
van comptar amb dos escenaris: el CCCB
i la Facultat de Comunicació Blanquerna.
El programa de les jornades buscava la
participació del públic, de manera que
a més de conferències també va oferir
taules rodones amb torn de preguntes,
presentació de projectes innovadors i ta-

llers entorn de l’explotació de dades, de
la seva obtenció, de l’edició, l’anàlisi o la
visualització de les dades.
Sembla prou evident que un tema
com l’accessibilitat de les dades té
força relació amb la nostra professió,
que custodia els documents on hi ha
aquestes dades. Per tant, ha de fer
sentir la seva veu en matèria d’accés
i, amb el desenvolupament de la gestió documental, cada vegada més ha
de treballar perquè els documents facilitin l’exportació i reutilització de les
dades. Per tots aquests motius, i fruit
d’una clara voluntat de l’actual junta
de l’AAC-GD d’interactuar i establir relacions amb professions més o menys
afins, Joan Soler va estar present en
la taula rodona del divendres 25 que
portava per títol “Dades: més enllà del
periodisme” i que esdevingué una trobada amb professionals que treballen
amb dades. També hi eren presents

Pablo Martínez, arquitecte del Proyecto Atnight; Josep Perelló, de l’Oficina de
Ciència Ciutadana , i Lourdes Muñoz,
del PSC de Barcelona. La taula rodona,
que va durar una hora i escaig, es pot
veure íntegrament en el enllaç següent
http://vimeo.com/93362017.
Malauradament, el temps de la taula rodona era molt escàs, cosa que va limitar
força les intervencions dels ponents,
tots ells amb temes molt interessants
per a tractar però amb pocs minuts per
a poder fer-ho. Joan Soler va explicar als
assistents que els arxius de Catalunya
contenen una quantitat enorme de dades analògiques des del segle X fins als
nostres dies. Va reconèixer que els arxius
arrosseguen un innegable endarreriment
en el camp tecnològic i va destacar el
web de l’Archivo Histórico de Arganda del
Rey, molt ben dissenyat per a facilitar la
reutilització de les dades i una lloable excepció. El president de l’AAC-GD també va
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traslladar una queixa que ve de lluny, la
falta de comprensió política i tècnica cap
als arxius i com aquest fet limita el nostre paper i no permet demostrar a la societat tot el potencial dels arxius. També
va demanar la implicació dels ciutadans,
perquè reclamin la presència d’arxivers
en aquelles institucions on encara no
n’hi ha, no només per donar compliment
a la Llei d’arxius i documents (10/2001)
sinó perquè el seu exercici és fonamental
per poder controlar el treball diari de les
nostres institucions i governants, en un
moment en què la societat reclama més
transparència i rendiment de comptes.

La participació en les II Jornades de Periodisme de Dades i Open Data ha estat,
doncs, un primer pas per a explicar a la
societat i a altres professions la tasca i
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missió dels arxivers. Esperem que en el
futur hi hagi més ocasions i que els arxius guanyin en comprensió i participació ciutadana.

Enllaços d’interès:
Open Knowledge Foundation: https://okfn.org/
Mar Cabra: http://twitter.com/cabralens
Karma Peiró: http://twitter.com/kpeiro
Programa de les Jornades: http://periodismodatos.okfn.es/programa-2014/#programa-barcelona
Proyecto Atnight: http://www.atnight.ws/
Oficina de Ciència Ciutadana: http://www.barcelonalab.cat/ca/
Archivo Histórico de Arganda del Rey: http://archivo.ayto-arganda.es/

Dossier 1714

Projecte 1714. Dos monestirs, dos arxius del Servei d’Arxius de la Federació Catalana de
Monges Benedictines
Irene Brugués

Durant el 2013 el SAF (Servei d’Arxius de
la Federació Catalana de Monges Benedictines) va elaborar el projecte 1714.
Dos monestirs, dos arxius, que enguany
veu la llum amb la programació que ofereix en el marc dels actes de commemoració del Tricentenari.
Els dos monestirs de monges benedictines de la ciutat de Barcelona, Sant Pere
de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona, pel fet d’estar situats darrere mateix
de la muralla de llevant de la ciutat i dels
dos baluards que van prendre el seu
nom (els baluards de Sant Pere i de Santa Clara), van ser testimonis de primera
línia dels conflictes bèl·lics que patí la
ciutat entre 1691 i 1714. Testimonis
inèdits que han restat guardats fins a dia
d’avui en els arxius monàstics d’aquestes comunitats i que el SAF ha volgut
donar a conèixer posant-los a l’abast de
tothom mitjançant un seguit d’activitats
culturals.
La primera que presentem és l’exposició del Museu d’Història de Barcelona,
comissionada pel SAF, “Monestirs urbans en temps de guerra. Sant Pere de
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les Puel·les i Santa Clara de Barcelona
1691-1718” a la capella de Santa Àgata
del 29 de maig al 14 de setembre. Una
exposició elaborada des de l’arxiu i en
la qual aquest té una gran presència:
llibres de comptes, correspondència,
cròniques, llevadors de censos, manuals
notarials, gravats, plànols, cartes de professió, cantorals, fotografies... marquen
el discurs expositiu.
Entorn d’aquesta exposició, el SAF ofereix altres formes paral·leles d’aproximació a la història d’aquests dos monestirs durant la Guerra de Successió i al
patrimoni documental que ens la transmet, com són:
- L’itinerari històric Dos monestirs a pri·
mera línia de foc. Sant Pere de les Puel·
les i Santa Clara de Barcelona durant la
Guerra de Successió, que el SAF ofereix
cada darrer dissabte de mes pels carrers
dels barris de Sant Pere i de la Ribera
de Barcelona. Aquest itinerari permet
apropar-se a la Barcelona de 1714 des
d’una mirada femenina, la de les monges d’ambdues comunitats, i fer-ho emprant directament els testimonis escrits
d’aquestes dones en el mateix context
espaial on es van produir.
- El concert-espectacle Una vida entre
guerres. Agnès, abadessa de Sant Pere
de les Puel·les 1693-1715, que tindrà
lloc el proper divendres 13 de juny a dos
quarts de nou del vespre a l’església
parroquial de Sant Pere de les Puel·les,
l’únic edifici d’aquests monestirs que va
patir el setge de 1713-1714 i que ha perdurat fins als nostres dies. Una proposta
que explora una forma diferent de divulgar el patrimoni documental a través de
la música. Per a aquesta ocasió es recu-

peraran peces inèdites dels cantorals
dels segles XVII i XVIII emprats antigament per les monges de Sant Pere en les
seves pregàries i que des de la reforma
litúrgica del Vaticà II, amb la introducció
de les llengües vernacles, s’han anat deixant de fer servir.
En aquesta ocasió, el SAF ha obert una
campanya de micromecenatge a la plataforma Verkami per tal de fer viable
econòmicament el concert i fer realitat
aquesta activitat.
- Cada any el SAF organitza unes jornades d’estudi entorn de l’arxiu, el patrimoni, la història i la cultura benedictina.
Aquest any, amb motiu del Tricentenari,
organitza les jornades L’Església a Catalunya durant la Guerra de Successió,
que tindran lloc al Museu d’Història de
la Ciutat de Barcelona els dies 5 i 6 de
setembre d’enguany i en les quals participaran un bon nombre d’experts en
història de l’Església a Catalunya i de la
Guerra de Successió.
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- Finalment, es treballa en la producció
del documental En lo últim citi. Sant Pere
de les Puel·les i Santa Clara de Barcelo·
na a la Guerra de Successió.
Amb aquest projecte i les diferents activitats, el SAF vol posar de relleu no
només el ric patrimoni històric que
conserven els arxius de l’Església a
casa nostra, sinó sobretot el paper que
aquests també poden tenir a l’hora de
divulgar aquest patrimoni documental i
fer-lo més assequible a tota la societat.
Cal que els arxivers, també els eclesiàstics, sortim de dins els nostres dipòsits
i de les sales de consulta i ens donem
a conèixer, ens reivindiquem i mostrem
que els arxius també són grans centres
culturals a l’alçada dels millors museus
i biblioteques. Tenim la matèria primera,
tan sols ens cal fer-la arribar als nostres
“consumidors”, que no han de ser només
els investigadors. Diversitat de receptors requereix diversificació de canals de
comunicació.

Enllaços d’interès:
Web del SAF: http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/
Programa d’activitats SAF 2014: http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/?p=3242
Exposició “Monestirs urbans en temps de guerra”: http://www.federaciobenedictines.
cat/wordpress/?p=3331
Itinerari històric Dos monestirs a primera línia de foc: http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/?p=3481
Concert-espectacle Una vida entre guerres: http://www.federaciobenedictines.cat/
wordpress/?p=3313
Campanya de micromecenatge per al concert Una vida entre guerres a Verkami:
http://vkm.is/vidaentreguerres
Jornades L’Església a Catalunya durant la Guerra de Successió: http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/?p=3487

“Nobles i cavallers entre dos monarques. La Guerra de Successió als fons de l’Arxiu
Nacional de Catalunya”. El perquè d’una exposició
Josep Fernandez i Trabal

Nobles i cavallers entre dos monarques
és una acurada selecció dels millors documents conservats en els fons nobiliaris de l’Arxiu Nacional de Catalunya: un
conjunt de cent vint-i-cinc peces documentals manuscrites o impreses sobre
la Guerra de Successió, que destaquen
pel seu contingut informatiu i visual.

Fer una exposició exclusivament amb
documents ha significat un repte important. La que ha produït l’Arxiu Nacional
de Catalunya, a més de contextualitzar
cadascun dels documents triats, té un
argument i un discurs prou ric i ben travat. L’objectiu bàsic és explicar els fets
més rellevants de la Guerra de Successió

a partir del comportament de les elits
aristocràtiques i econòmiques que en
van ser protagonistes i de les distintes
opcions que van adoptar. Tots ells, interessats a preservar els testimonis documentals i la memòria dels seus llinatges,
ens han fet arribar valuosos testimonis
personals i col·lectius de l’època con-
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Dossier de premsa de l’exposició
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=260133&idioma=0&departament=14&canal=15

Autor: Arxiu Nacional de Catalunya

vulsa que van viure, que s’han conservat
per tradició en els seus propis arxius
familiars. La mostra, doncs, utilitza documentació sobretot no oficial i per això
molt més viva i espontània. A partir dels
documents escollits, es pretén també
tractar la diversitat d’aspectes que s’interrelacionaren en el conflicte bèl·lic i
que en el seu conjunt l’expliquen.
L’exposició ha estat estructurada en
tres àmbits que segueixen un ordre
cronològic. El primer, que du el títol de
Catalunya i Europa al 1700, es dedica
al període previ a l’esclat de la guerra a
Catalunya, que s’estén des de la mort de
Carles II (novembre de 1700) fins a la
proclamació de l’arxiduc com a rei Carles
III de Catalunya el novembre de 1705. En

aquest apartat, hom tracta les diferents
opcions de la successió, un aspecte que
queda remarcat pels quatre retrats dels
reis i reines contendents: els de Carles
III, l’arxiduc, i Elisabet de Brunsvic, procedents dels Museu-Palau Mercader de
Cornellà de Llobregat, i els de Felip V i
Isabel Farnese, conservats al VINSEUM
de Vilafranca del Penedès.
El següent àmbit, Cavallers en Guerra,
explica el desenvolupament del conflicte des d’una multitud d’angles, que van
des dels grans episodis militars fins al
proveïment de les tropes, sense oblidar
el comportament de l’aristocràcia, els negocis i els beneficis obtinguts pels serveis
prestats. Es tracta de la part més extensa
de l’exposició i on trobem alguns dels elements més interessants, com ara la documentació de la família Desvalls sobre
el lliurament de Cardona, que inclou les
capitulacions signades pel coronel Manuel Desvalls i de Vergós i pel comte de Montemar el 18 de setembre de 1714, que ha
estat cedida pel marquès d’Alfarràs. He de
remarcar que es tracta de l’original de la
capitulació, que s’exposa per primera vegada a Catalunya, i que després viatjarà
a Cardona en el marc dels actes commemoratius que es realitzaran en aquella
vila. El tercer i darrer àmbit té el nom força
significatiu d’Un país sotmès i aborda les
conseqüències del conflicte, principalment la repressió i l’exili dels perdedors, i
la implantació del nou ordre institucional
i fiscal.

La mostra incorpora també dos marcs
digitals on es poden visualitzar sencers
diversos textos i en dos monitors s’ofereixen sengles presentacions de contextualització. La primera, situada a l’inici,
tracta els grans conceptes històrics associats als documents i l’altra, ubicada
al final del recorregut, dóna a conèixer
els fons documentals familiars que han
servit de base a l’exposició.
En un any marcat per la commemoració
del Tricentenari i farcit d’esdeveniments
culturals diversos, el centre ha volgut
participar posant de relleu la tasca del
seu àmbit específic, el de la conservació i difusió del patrimoni documental a
partir dels fons familiars de la noblesa
catalana que ha anat aplegant en donació, compra i dipòsit. Tots els llinatges
escollits van participar en els fets historiats, com a austriacistes, borbònics o
neutrals, i els seus documents permeten
endinsar-se en la complexitat del període i ofereixen perspectives, visions i reflexions diverses. Amb la mostra, l’Arxiu
explica també a partir de quins materials
els historiadors construeixen el seu discurs explicatiu de la història.
L’exposició es pot veure al Palau Moja fins
al 10 de juny i després es traslladarà a diferents poblacions. La itinerància prevista aquest 2014 inclou Sant Cugat del Vallès (28 de juny), Cardona (30 d’agost),
Molins de Rei (9 d’octubre) i Ripollet (3 de
novembre). Per obtenir més informació
podeu consultar el dossier de premsa.

Autor: Arxiu Nacional de Catalunya
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La proposta

“Barcelona en Postguerra, 1939-1945”
Castell de Montjuïc (Barcelona). Fins al 30 de juny de 2014
Arnau Guardiola

“Barcelona en Postguerra, 1939-1945”
és una excel·lent i recomanable mostra
de com va viure –i sobreviure– Barcelona els primers anys del franquisme.
En Francesc Vilanova i Vila-Abadal i la
Mireia Capdevila i Candell, director de
l’Arxiu Històric de la Fundació Carles Pi i
Sunyer i coordinadora de l’Arxiu Històric
de la Fundació Carles Pi i Sunyer, respectivament, en són els comissaris. Ells són
els responsables de la selecció de més
de 250 documents gràfics, textuals, hemerogràfics i fotogràfics que permeten
endinsar-nos en el context i la situació
dels barcelonins i barcelonines des del
1939 fins al 1945. Bona part dels documents exposats i/o reproduïts provenen
de l’Arxiu Municipal de Barcelona, alguns
d’ells inèdits.

Bona sera
Visitar el Castell de Montjuïc ja és raó
suficient per a fer una escapada! És un
indret de “memòria en conflicte”, de “memorial democràtic” i turístic. El Castell i
la muntanya són dels espais amb més
història de la ciutat de Barcelona. La presència dels canons, de les “línies de tir”
o de la flamant senyera onejant, entre
altres aspectes, ens ho recorda. Montjuïc és, també, un dels indrets curiosos de
la ciutat. L’ascens al Castell ja requereix
un bon estat físic, pocs –exceptuant els
omnipresents runners– opten per les
cames i la majoria prefereixen el transport propi, l’autobús o el telefèric, opció,
aquesta darrera, que recorda més els accessos a una estació d’esquí que no pas
altra cosa. S’hi barregen la presència de

guiris que deambulen pel Castell, la dels
Mossos d’Esquadra fent-se selfings sota
la senyera o la presència, més que curiosa o llastimosa, d’un camp de tir amb arc
–a escassos metres d’on fou afusellat
Companys– i d’un circuit infantil de trànsit. Realment no hi havia altres indrets on
col·locar-los?
Barcelona rescatada
L’exposició mostra com l’Ajuntament de
Barcelona es va anar adaptar al nou règim franquista, des de la seva ocupació,
el 26 de gener de 1939, fins al final del
mandat de l’alcalde Miguel Mateu i Pla, el
1945. En sis interessants blocs temàtics
podem conèixer la Barcelona de la postguerra. Des de la Caiguda, entrada i repressió i el Poder i gestió de la ciutat, per

Desfilada de la Victòria a Barcelona, presidida
pel general Franco. Autor desconegut.
21 de febrer de 1939 (AMCB B101 Actes
protocol·laris, exp. 5 de 1939).
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finalitzar amb La vida quotidiana: entre
el luxe i la misèria, passant pels “Nous”
amics: nazis i feixistes, La “nova” Barcelona o Una ciutat sotmesa al franquisme
i al nacionalcatolicisme.
Foren anys durs i foscos en què l’espanyolització de la ciutadania, la implantació d’un feixisme a l’espanyola i el readoctrinament catòlic foren els eixos per a
aniquilar el catalanisme, l’obrerisme i el
republicanisme. Les misses de campanya, les repressions, els afusellaments,
els empresonaments i les exaltacions
religioses i espanyolistes estaven a l’orde del dia. L’Ajuntament de Barcelona es
va afanyar a rentar la cara de la ciutat: es
va retirar la runa dels bombardejos, les
grans places i avingudes es van convertir en altars a l’aire lliure i es van rebre i
acollir nazis i feixistes. Paral·lelament,
es donava suport al règim i s’organitzaven tot tipus d’actes: fires de mostres,
exposicions... i s’espanyolitzava tot el
que era possible: festes, actes, escoles
municipals o rètols comercials.
És una exposició molt didàctica, una lliçó
d’història en què el contingut queda il·
lustrat per un acurat continent. A través
d’una acurada selecció de documents,
fotografies, cartells, plànols, retalls de

Demostració física i premilitar del Frente
de Juventudes celebrada a l’Estadi de
Montjuïc. Pérez de Rozas. 16 d’abril de 1943

premsa, citacions bibliogràfiques, revistes o fulls volanders, entre altres suports,
s’explica com era la vida a la ciutat –o com
volien que fos– durant aquells anys.
Podem veure des d’una interessant col·
lecció de fulls volanders fins a la llibreta
d’un alumne del Grupo Escolar Baixeras;
passant per un seguit de mapes per a
ubicar refugis antiaeris o rutes d’accés
de les tropes franquistes o els camps
d’afusellament. Amb un seguit de reculls
de premsa i revistes podem conèixer
la visió oficial del règim. Amb els documents podem veure des de les factures
pagades per rebre els “nous amics” fins a
les adaptacions a la nova situació on no
manquen els Viva Franco i Viva España.
Desenes de fotografies il·lustren els
actes politicoreligiosos i ludicofestius.
Un audiovisual mostra les desfilades militars dels primers anys de la Barcelona
rescatada. Paral·lelament s’incorporen
una desena de codis QR que donen ac-
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cés, via mòbil, a un seguit de vídeos en
què el visitant pot ajudar un historiador
a resoldre alguns enigmes. Educació
2.0? Llàstima de la poca cobertura i del
guirigall que es deu produir amb desenes
d’adolescents consultant els vídeos des
dels mòbils.
L’accés
L’exposició hauria de ser en un lloc més
accessible. Una lliçó d’història no es pot
ubicar en un dels indrets més emblemàtics de Barcelona però menys accessibles. Seria, doncs, recomanable ubicar
la mostra en un lloc més cèntric. Així mateix, una lliçó d’història no es pot impartir en múltiples idiomes, les tecnologies
donen opcions per a poder mostrar els
textos en altres idiomes. Aquestes són
algunes mancances de l’exposició.
La mostra es pot visitar físicament fins al
30 de juny de 2014, després, els terminis
establerts.

Recursos extres
“Barcelona en Postguerra, 1939-1945” http://www.bcn.cat/bcnpostguerra/>
Vídeo corresponent al Codi QR1 de “Barcelona en Postguerra, 1939-1945” de Molescula’s Videos <http://vimeo.com/89695238>
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De l’arxiu a l’arxiver

Elena González Coso
Cap del Servei de l’Arxiu Municipal de Lleida
El meu primer contacte amb el món dels
arxius es remunta a l’any 1981, de manera casual, es podria dir que vaig “estar en
el lloc oportú en el moment adequat”.
Jo ja treballava a l’Ajuntament de Lleida com a auxiliar administrativa des de
l’any 1974. Vaig acabar els meus estudis
de Filosofia i Lletres, especialitat d’Història, l’any 1977 i l’any 1981 em vaig incorporar a l’Arxiu Municipal, després que
l’arxivera que hi havia hagut fins llavors
es jubilés. En aquells temps no hi havia
cap altra llicenciada en Història a l’Ajuntament i em van proposar passar a responsabilitzar-me de l’Arxiu, sense que es
normalitzés la meva situació laboral. No
va ser fins l’any 1988 que vaig consolidar
el meu lloc de treball mitjançant oposició.
L’any 1994 es va fer el primer dels dos
cursos del Màster en Arxivística, organitzat per l’Associació d’Arxivers i la Universitat de Lleida; va ser una bona oportunitat per consolidar la meva formació
arxivística.
En un principi, aquesta no era pas la
meva vocació, però després de trenta-tres anys treballant en l’arxiu de la
ciutat de Lleida, puc dir que he gaudit i
gaudeixo de la meva feina.
Vaig treballar sola fins l’any 1991, en què
es va convocar una beca de col·laboració
per poder obrir l’Arxiu a les tardes com a
resposta a la demanda universitària. Van
ser uns anys de molta recerca i treballs
per part dels estudiants de la Universitat
de Lleida.
L’arxiu ja caminava d’acord amb les directrius arxivístiques del nostre país; a poc
a poc es van anar ampliant els recursos
humans i els recursos pressupostaris.
Actualment hi treballem quatre arxiveres
i un arxiver, i en els períodes de bonança
econòmica hem arribat a ser vuit persones. Tenim, però, una gran mancança:
una infraestructura a l’alçada dels nostres temps; aquest és l’objectiu prioritari
que hauríem d’aconseguir.

Els arxivers municipals som els més “tot
terreny” del col·lectiu arxiver, que no
és poca cosa! Pergamins, documents
medievals i contemporanis, diaris, fotografies, pel·lícules... i ara el repte dels
documents electrònics; tot un ventall documental de què hem de tenir cura.
Els nostres dipòsits documentals estan
al límit de la seva capacitat, els documents en paper encara són els que regeixen els nostres avatars diaris. En els arxius municipals el nostre camp de treball
pot arribar a ser infinit, i el nostre dia a dia
és sempre diferent. Al llarg d’una jornada
de treball podem fer des d’una visita per
a estudiants universitaris o una altra per
a alumnes de primària fins a una reunió
per tal d’anar avançant en la gestió documental o buscar un diari a l’hemeroteca,
passant per haver-te de posar la bata i
anar a remenar caixes per buscar allò
que algú et demana sense cap tipus de
concreció i sense saber del cert si es conserva o no.

Alhora, aquesta feina també m’ha permès de conèixer personalitats destacades, com Ian Gibson, Antoni Tàpies, Jordi
Solé Tura, Jordi Pujol, entre altres, que en
les seves visites a l’Ajuntament de Lleida
han passat per l’Arxiu a conèixer els documents històrics més rellevants que hi
conservem.
Al llarg d’aquests anys –que ja en són
uns quants–, i amb la col·laboració de
professionals excel·lents que han format i formen l’equip humà de l’Arxiu, hem
treballat amb l’objectiu que els nostres
usuaris, tant interns com externs, trobin
a l’Arxiu un servei a l’alçada de les seves
necessitats. Hem estat testimonis de la
democratització dels serveis d’arxius,
amb la seva obertura a la ciutadania. Hi
ha hagut també canvi de perfil d’usuaris,
i les consultes telemàtiques cada vegada són més freqüents. Malgrat tot, els
recursos no avancen paral·lelament a
les demandes. Aquest és un dels nostres
reptes de futur, poder donar resposta a
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les noves exigències dels ciutadans. Tenim la sort d’estimar la nostra feina, ens
agrada el que fem i en gaudim, i això és
el que ens esperona per fer front als reptes, cosa que queda demostrada en tots
i cadascun dels arxius del nostre país,
del més gran al més petit, amb la tasca
immensa de tots i cadascun dels arxivers
que hi treballen. S’ha fet molta feina, però
encara en queda molta per fer. Hem treballat molt individualment; però si unim
esforços i col·laborem professionalment, el resultat ha de donar respostes
a les nostres institucions i ens ha de permetre obtenir els recursos necessaris.
Em sento satisfeta de la feina que es fa
des de les comarques de Lleida. L’any
1998, la Junta de l’Associació d’Arxivers,

amb l’objectiu de descentralitzar la formació, va proposar-me formar part de
la mateixa comissió. Aquest va ser l’inici
de la col·laboració entre el col·lectiu arxiver de les Terres de Lleida. A més dels
cursos de formació, s’han dut a terme
moltes activitats, s’han materialitzat
projectes interessants de col·laboració
entre els professionals de les diferents
institucions; s’han visitat tots els arxius
lleidatans, i fa cinc anys va sorgir la idea
de crear el Bloc del Grup d’Arxivers de
Lleida (GALL). Des d’aquí vull reconèixer
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la tasca feta pels companys arxivers que
el gestionen amb entusiasme i empenta.
L’any vinent es compleixen vint anys de
les X Jornades d’Arxivística de Catalunya,
celebrades a Lleida, tot un esdeveniment
per al nostre col·lectiu; repetirem celebrant el 20è Congrés d’Arxius.
Els joves arxivers tenen davant seu un
futur ple de reptes interessants, tant de
bo que la col·laboració entre tots sigui
l’eina per a aconseguir anar endavant
en aquest món apassionant de la informació.

Recursos extres
Arxiu Municipal de Lleida: http://cultura.paeria.es/ca/arxiuMunicipal/

La Junta informa

Sessió 4/2014
• Presentació de la nova pàgina web de
l’AAC-GD per part de l’empresa Reactiva.
• Explicació de l’estat econòmic en què
es troba l’entitat i comunicació de l’ampliació del contracte del Sr. David Masgrau
durant quinze dies per tal de poder concloure les tasques relatives a l’estudi del
mercat laboral del col·lectiu d’arxivers
catalans que està desenvolupant.
• Exposició, per part de la Vocalia d’Activitats, de les activitats principals en què
està treballant (Jornada d’Estudi i Debat,

Congrés d’Arxius de Girona, Congrés d’Arxivística de Catalunya 2015 i programa
de visites guiades a centres d’arxius).
• Explicació, per part de les vocalies de
Recerca i de Treball, de l’estudi sobre el
mercat laboral portat a terme per part de
l’AAC-GD.
• Exposició de les principals novetats i
projectes relacionats amb la Vocalia de
Treball.
• Explicació, per part de la Vocalia de Comunicació, de quins han estat els principals procediments protocol·litzats en el
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Presidència
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president@arxivers.com
Vicepresidència
Vicenç Ruiz Gómez
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Secretaria
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Sara Folch de la Fuente
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Vocalia de Publicacions
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Suport administratiu:
Maria Funés
Dilluns i dijous: de 15 a 19 h
Dimarts, dimecres i divendres:
de 9 a 15 h

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

mac del Pla de Comunicació de l’AAC-GD.
• Exposició de les reunions, projectes i
accions principals duts a terme per la Vocalia de Didàctica.
• Explicació dels projectes duts a terme
per l’AAC-GD en relació amb la tramitació
de la Llei de transparència i bon govern
per part del Parlament de Catalunya.
Moviments de socis
Altes: 0
Baixes: 0
Canvis de condició: 0
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