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Editorial

Guia mínima de gestió documental per a reforçar la transparència
dels partits polítics.
S’apropa la campanya electoral de les eleccions del 27S. Un
dels temes estrella que dia a dia podem veure als mitjans de
comunicació és el de la manca de transparència dels partits
polítics a l’hora d’assolir el necessari retiment de comptes
davant els presumptes casos de corrupció. I en aquestes notícies s’hi esmenten sempre documents destruïts, carpetes
perdudes o fora de lloc, correus electrònics personals; en definitiva, la sensació d’habitual desori organitzatiu de la documentació fora de l’àmbit estrictament públic. L’àmbit de les
fundacions i dels partits polítics sembla sempre un territori
hostil a la bona gestió documental. O almenys aquest és el
panorama que se’ns vol fer veure, tot utilitzant una narrativa
plena de prejudicis, llocs comuns i que sempre pretén mostrar
provisionalitat en la gestió administrativa d’aquestes organitzacions. Quina és la realitat? No la sabem i la volem saber.
Segur que hi ha també bones pràctiques. Però hi ha maneres
molt bones de saber com es troben aquestes organitzacions i
que de ben segur permetrien als seus responsables capgirar
la imatge d’opacitat que solen destil·lar. Que els partits polítics i les seves fundacions demostrin que disposen d’un sistema de gestió documental, que mostrin quins instruments
de descripció tenen, que mostrin una relació exhaustiva de la
documentació eliminada, i que facin visible tot allò que la modificació de la Llei d’arxius i gestió documental ha proposat en
el seu nou article 35, serà un excel·lent exercici de transparència i ajudarà a construir un nou marc de confiança. Proposem un seguit de passos, de mínims, per començar:

1. Una transparència connectada a la gestió documental
No es tracta d’una proposta teòrica, es tracta d’una exigència
legal estipulada a la Llei 19/2014 de transparència. Als seus
articles 5.2, 5.4, 6.1 i 19.3 observaran totes les exigències legals per a no simplificar l’exercici de la transparència en la mera
publicitat activa. Connectar la informació del portal de transparència del partit polític a la documentació autèntica, original i
fiable serà un veritable exercici de transparència a fons. Sí, la
que es troba a les oficines de gestió. La gestió documental és
la metodologia que permet realitzar aquesta connexió entre
la transparència activa i la fins ara anomenada transparència
passiva, la dels back-office. Cal apostar per una concepció de
transparència transversal de baix a dalt, és a dir, del document
original a la seva publicitat, no pas a l’inrevés. Si prioritzem el
portal per sobre de l’organització interna acabarem amb un
portal difícilment actualitzable, amb informació incompleta i,
sobretot, amb informació no verificable. La connexió, el nexe,
entre transparència i gestió documental és ineludible.
2. Dotar-se d’un servei de gestió documental i arxiu
Què millor per poder realitzar la connexió del punt anterior que
disposar d’un servei de gestió documental i arxiu. Disposen de la
Llei 10/2001 d’arxius i gestió documental per a inspirar-s’hi. Convé no confondre aquest servei amb els serveis de documentació
de què solen disposar certs partits polítics i moltes fundacions.
No és el mateix. No és el mateix la documentació d’origen cognitiu que la de naturalesa jurídica. No és el mateix la biblioteca, els
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cartells i els fulls de propaganda, que la documentació administrativa i la pròpia de l’activitat de l’organització. Poden ser gestionades a la vegada, però amb la metodologia aplicada a la de naturalesa jurídica, no a la primera. Ambdues informen, però només la
segona protegeix de drets jurídics. Aquesta és la que serveix per
a retre comptes i per a demostrar la nova confiança que convé
reconstruir. Aquest servei no és un arxiu històric. L’arxiu històric, en tot cas, forma part d’aquest servei. No s’ha de separar la
gestió administrativa de la gestió de la documentació històrica.
El nou article 7.1 de la Llei d’arxius i gestió documental inclou la
documentació inactiva en una gestió unificada, tranversal i total.
Una visió holística necessària per a evitar entendre l’arxiu com un
centre de documentació històrica orientada a la intepretació del
passat. No. Els arxius, amb la legislació a la mà i amb la manera
que la professió arxivística els entén en l’actualitat, són memòria
històrica, però sobretot gestió per a l’eficiència de l’accés a la informació i la transparència.
3. Disposar d’una política de gestió documental i fer-la pública
Com es pot demostrar que s’està fent la feina ben feta? Evidentment disposar del servei de gestió documental i arxiu ajudarà,
però el més important és mostrar, fer pública, la política de gestió documental. Aquest document base és necessari per a començar a avaluar el sistema de gestió de què disposa el partit
polític. Es pot fer més o menys complet, però s’ha de fer visible
i públic. Si cal, al portal de transparència de què ara disposi el
partit. Si no es té portal de transperència també es pot posar
al web corporatiu. Què ha d’establir aquesta política? Principis,
responsabilitats, tècnica utilitzada i instruments de gestió. Tot
allò que descriu amb detall què es fa amb un document des de
la seva creació, tot allò relatiu a la seva gestió administrativa,
la seva ordenació, classificació i descripció, i la seva difusió i
preservació. Un continuum d’accions que permeten conferir a
la producció i gestió dels documents d’un procediment certificable. Per on començar?
4. Disposar dels professionals adequats
Disposar dels professionals adequats és absolutament ne-
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cessari. Ningú començarà a construir un edifici amb un aparellador, sinó amb un arquitecte. Ningú es curarà completament d’una malaltia amb un infermer, sinó amb un metge.
Per a disposar d’una bona política de gestió documental i
posar-la en pràctica calen arxivers-gestors de documents,
no informàtics o altres figures, no fan el mateix. Dues denominacions d’una mateixa figura professional preparada per
a conferir tot allò que la legislació preveu i tot allò que metodològicament és necessari. Teniu dubtes d’on trobar el millor professional? Dirigiu-vos a l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i rebreu l’assessorament i
el guiatge necessari.
5. Adherir-se a la Declaració Universal sobre els Arxius
Per acabar, un pas que permetrà al partit polític incloure en el
seu ideari els principis bàsics d’una bona gestió documental.
La Declaració Universal sobre els Arxius va ser adoptda per la
UNESCO el 2010 com la declaració de principis que mostra la
importància dels arxius i la gestió documental a les nostres societats. Ha estat adoptada pel Parlament de Catalunya el juliol
del 2013, és la primera cambra legislativa del món a fer-ho, i
des d’aleshores quaranta organitzacions, entre ajuntaments,
consells comarcals, diputacions, col·lectius professionals i
empreses privades, s’hi han anat adherint a Catalunya. Hi trobareu l’esperit que mou els arxivers-gestors documentals a
creure en una transparència a fons, a potenciar un accés lliure
i obert a la informació, a potenciar els mecanismes que han de
permetre retre comptes i retrobar la documentació original necessària per a fer-ho, a produir documentació autèntica i fiable,
i a evitar, així, la mala praxi i la corrupció. Adherir-se a aquesta
declaració és un acte que permetrà augmentar la vostra credibilitat com a organització política i seguir construint un espai
de convivència democràtica per a la ciutadania i, sobretot, amb
la ciutadania.
Esperem que les vacances hagin estat profitoses. Comencem
de nou, amb tota la força necessària!
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Destaquem

El jurament dels arxivers a la Festa del Renaixement
de Tortosa
Albert Curto

Aquest juliol passat, Tortosa ha celebrat
la XX Festa del Renaixement, una de les
festivitats de recreació històrica més
potents i aclamades en l’àmbit català
i espanyol. Tot seguint l’esperit de les
primeres edicions, enguany s’hi ha incorporat un nou acte cerimonial extret de la
documentació original que es conserva
a l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre i que té
un significat especial per al col·lectiu
dels arxivers. Es tracta del jurament dels
arxivers, una cerimònia protocol·litzada
el 1579 i recollida en el cartulari de la
ciutat. Els arxivers, en nombre de tres,
juraven el càrrec a continuació dels procuradors i els consellers. El fet d’existir
un jurament específic i l’ordre en què estaven situats ens denota el pes i la rellevància que durant el segle XVI tenien els
arxivers entre les autoritats municipals.
Cal tenir present que Tortosa conserva
l’armari de l’arxiu, bastit el 1574, i que en
aquella època també es va enllestir la catalogació de tot el fons, en part encara en
ús avui dia. Tot això, confereix a la figura
de l’arxiver una importància que l’ha fet
mereixedor d’un lloc en el programa de
la Festa del Renaixement, que es vol que
esdevingui estructural en les edicions
successives.

El jurament de càrrec que feien els arxivers de Tortosa ens mostra els eixos
principals de les seves funcions, que són
part de l’essència que encara avui els
caracteritza. Entre les tasques pròpies,
els arxivers han d’adequar i classificar la
documentació, és a dir redreçar y posar
en bon orde dit archiu y scriptures; vetllar
per la seguretat dels documents, en concret, no permetran ni consentiran que
scriptura alguna se traga de dit archiu en
son original; controlar el procés de les reproduccions, ja que ne encara donarà ne
permetrà dona copia de scriptura alguna
del dit archiu sens precedir delliberació
de algú de dits consells; garantir la privacitat, de manera que les claus les seran
acomanades guardaran ab tota fidelitat
y aquelles no acomanaran a persona
alguna.... Ítem, que se auran ab tota rectitut e fidelitat en mirar per la custodia
e bon orde de dit archiu e scriptures de
aquell y tindrà segret tot lo que faran y
convindrà als drets de dita ciutat tenir
secret.
Al segle XVI hi havia un arxiver en representació de l’estament ciutadà i un altre
en representació de l’estament mercantil, cadascun dels quals posseïa una clau
de la cambra on era l’arxiu, i un tercer

arxiver, el de caràcter més tècnic i professional, que era notari i tenia la clau de
l’armari on es trobava la documentació.
Es necessitava el consentiment i la presència de tots tres per poder accedir als
fons documentals.
La solemnitat del jurament cinccentista
s’ha reflectit enguany en la Festa del Renaixement, a la nau de l’antiga església
de Sant Domènec, on presideix l’esmentat armari històric. Després que l’escrivà
llegís les condicions de l’ofici, els tres
arxivers, representats per l’actual director de l’Arxiu Comarcal, Albert Curto; per
la tècnica arxivera de l’Arxiu Comarcal,
Laura Tienda, i per la notària arxivera del
districte notarial de Tortosa, Eva Linage,
han jurat el càrrec davant tots els consellers. Seguidament, el procurador en
cap, representat per l’actual alcalde de la
ciutat, Ferran Bel, els ha lliurat les claus
respectives, amb les quals han obert
les portes de l’armari de l’Arxiu, tal com
especifica la documentació: E après en
senyal de pocessió lo procurador en cap
dona les dos claus de la porta del archiu
als dos archivers , ço és una al ciutadà y
l’altra al mercader y així mateix dona al
notari del dit archiu les claus dels armaris a ont estan recondides y custodides
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les scriptures y privilegis anant quiscun
per son orde a pendre de ma de dit procurador en cap dites claus, de a ont se’n
tornen y assenten en son lloc.
En senyal d’agraïment als arxivers, se’ls
ha regraciat amb un simbòlic ramet de
flors, tal com també especifica el cerimonial: Assentats los archivers sonen

les trompetes y cheremines y en senyal
del júbilo y alegria que.s te dels nous officials lo scriva dona ramellets de àmbar
y de flors. Per concloure l’acte, tots els
consellers han presentat el seu respecte
als arxivers que acabaven de jurar, i tots
plegats, en processó, han sortit cap a la
ciutat.
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La incorporació del jurament dels arxivers a la Festa del Renaixement de
Tortosa afegeix contingut i un nou valor
històric a l’esdeveniment festiu, però,
alhora –perquè no dir-ho–, fa l’ullet al
nostre col·lectiu i fa visible la figura de
l’arxiver, encara que sigui amb el filtre del
segle XVI.

El grup de treball Accés i Avaluació de Documentació
d’Assistència i Serveis Socials de la Comissió Nacional
d’Accés, Avaluació i Tria Documental
Sergi Molí i Jaume Sardà

El grup de treball Accés i Avaluació de
Documentació d’Assistència i Serveis
Socials (grup AiSS) de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) és un grup de treball
creat a l’empara del Decret 13/2008,
de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents, que permet a la
CNAATD crear grups de treball per a l’estudi d’assumptes determinats, d’acord
amb les funcions establertes en l’Ordre
CMC/311/2010, de 14 de maig, dels
grups de treball CNAATD.
La constitució del grup va donar resposta a diverses inquietuds dels agents implicats en la gestió dels serveis socials i
d’assistència. D’una banda, el Departament de Benestar Social i Família (DBSiF) impulsava l’elaboració de propostes
d’avaluació i accés sobre les seves sèries
documentals i ja detectava la transversalitat de funcions, en especial amb els
ens locals (ajuntaments i consells comarcals). D’altra banda, la mateixa CNAATD rebia de forma recurrent propostes
d’ens locals sobre sèries documentals de
l’àmbit dels serveis socials i demanava al
DBSiF informes sobre possibles afectacions, com a departament competent en
matèria de serveis socials. Aquesta situació va passar de ser puntual a donar-se
amb regularitat, per la qual cosa es va
plantejar la necessitat de trobar una solució estable que donés resposta a les
necessitats comunes de les diverses administracions implicades. Finalment, el
grup AiSS es va constituir formalment el
17 de novembre de 2011.
La composició del grup també ve establerta per l’Ordre CMC/311/2010, de 14

de maig, que determina que els grups
de treball de la CNAATD han d’estar integrats per un mínim de quatre i un màxim
de sis persones tècniques en l’àmbit
funcional corresponent, entre les quals
una d’elles assumeix la coordinació i
una altra, la secretaria. La seva durada
s’estableix per un període de dos anys
renovable. Al llarg d’aquests quatre
anys el grup AiSS ha renovat el seu mandat, s’ha reunit trenta-quatre vegades i
ha treballat i debatut sobre unes trenta
sèries documentals.
La composició del grup incorpora aquesta transversalitat. En un primer període
(novembre 2011 - setembre 2013):
Ajuntament de Barcelona (Núria Postico, arxivera) i Ajuntament de Terrassa
(Teresa Cardellach, arxivera), en representació dels ajuntaments; Consell Comarcal del Vallès Occidental (Joan Pérez,
arxiver), en representació dels consells
comarcals; Departament de Benestar
Social i Família (Gemma Quesada, cap
de la Secció d’Estadística, i Sergi Molí,
arxiver i secretari del grup), en representació del departament de la Generalitat
competent en la matèria, i finalment,
Departament de Cultura (Jaume Sardà,
arxiver, vocal de la CNAATD i coordinador
del grup).
En el segon període (octubre 2013 - setembre 2015) es dóna de baixa una de
les places assignades al Departament de
Benestar Social i Família (DBSiF), i s’incorpora la Diputació de Barcelona (Fina
Solà, arxivera), en representació de les
diputacions.
Pel que fa a la metodologia de treball emprada des d’un bon principi, es defineix

un pla de treball, s’identifiquen les sèries
documentals que cal avaluar i s’estableixen les prioritats a partir d’uns barems
(volum de documentació, beneficis organitzatius, complexitat, etc.). A mesura
que el grup adquireix experiència incorpora sèries documentals més complexes. S’estableixen reunions i sessions de
treball periòdiques, amb un ordre del dia
determinat i s’aixeca acta dels acords,
aquestes sessions es fan de forma habitual a la seu de la Subdirecció General
d’Arxius, però també en altres seus dels
membres del grup. A escala instrumental, el grup AiSS utilitza la plataforma
e-Catalunya com a eina de treball col·laborativa.
A escala operativa, es detecten escenaris reals, concrets i recurrents sobre
sèries documentals que dificulten l’elaboració de propostes, per exemple, una
sèrie que tramita actualment el DBSiF
que anteriorment tramitaven els ens
locals o bé la situació inversa (expedients del servei d’atenció domiciliària, per
exemple). També hi ha la possibilitat que
una mateixa sèrie estigui gestionada per
diverses administracions, que hi participen en diferents àmbits, de manera que
totes disposen de documentació d’un
mateix expedient (expedients de protecció a la infància i l’adolescència, per
exemple). En aquests escenaris, quina
administració ha d’elaborar i impulsar la
proposta d’avaluació i d’accés?
Per a resoldre aquesta situació, el grup
AiSS ha pogut presentar propostes d’accés i avaluació “transversals” en l’àmbit
dels serveis socials molt més contrastades i sòlides, gràcies a la filiació dels seus
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membres i la inclusió dels punts de vista
de les diverses administracions; s’han
pogut argumentar “disposicions” més
consensuades i coordinades; s’han normalitzat i homogeneïtzat intitulacions de
sèries documentals entre diferents administracions; s’han identificat circuits
administratius a cada administració, la
qual cosa ha permès proposar millores i
beneficis organitzatius.
També s’han elaborat informes d’acompanyament de propostes presentades

a la CNAATD sobre sèries de l’àmbit de
competència del grup, la qual cosa ha
permès als vocals de la CNAATD visualitzar que la proposta ha estat analitzada per un grup de treball específic. Per
exemple, el DBSiF ha presentat diverses
propostes d’accés i avaluació sobre sèries pròpies que han estat acompanyades d’aquests informes del grup AiSS, i
també s’han elaborat informes per encàrrec de la secretaria de la CNAATD sobre altres propostes d’avaluació i accés
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documental elaborades per altres grups
que incloïen afectacions en l’àmbit dels
serveis socials.
A mode de cloenda, només cal destacar la
necessitat i la importància dels grups de
treball com a instruments dinamitzadors
per a potenciar les propostes d’avaluació
i accés documental, i el reconeixement
als membres del grup AiSS, companys i
companyes de les diverses administracions, sense els quals no hagués estat
possible formar aquest equip.

Declaració per la protecció i la promoció dels arxius audiovisuals
de les televisions locals d’Andorra i Catalunya
Susanna Vela Palomares

Des de fa més de trenta anys, les televisions locals d’Andorra i Catalunya produeixen documents audiovisuals que
es conserven en arxius públics i privats.
Centenars de milers d’hores d’imatge i so
constitueixen un valuós llegat, tant per
la seva singularitat, com pel fet de representar un testimoni fidel de la nostra realitat més pròxima. Una documentació que
constitueix, sens dubte, una important i
imprescindible font de coneixement que
ha de ser considerada i reconeguda com
a part del nostre patrimoni cultural.
En aquest sentit, aquest reconeixement
té el seu origen en la declaració universal
de la Unesco del 27 d’octubre de 1980
(Recomanació per a la salvaguarda i
preservació de les imatges en moviment), una data de referència que va ser
escollida per la mateixa organització, el
2005, per a commemorar anualment el
Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.

Presentació de la Declaració per la protecció
i la promoció dels arxius audiovisuals de les
televisions locals d’Andorra i Catalunya a la seu
del Col·legi de Periodistes

D’altra banda, el mateix any, el Coordinating Council of Audiovisual Archives
Associations, organisme que aplega les
principals associacions professionals en
l’àmbit dels arxius audiovisuals, publicava el document Instrument de la Unesco
per a la salvaguarda i la conservació del
patrimoni audiovisual, en el qual es feia
extensiva la recomanació de la Unesco a
tots els mitjans audiovisuals, incloent-hi
els films, els programes de televisió, la
ràdio i els enregistraments d’àudio i vídeo en qualsevol suport.
En aquest marc i atenent la situació de
la documentació audiovisual a Catalunya i Andorra, el 2008 es crea l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals per iniciativa del Centre de Recerca
i Difusió de la Imatge de l’Ajuntament
de Girona, l’Arxiu Nacional d’Andorra,
l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i la Xarxa Audiovi-

sual Local, amb la missió de vetllar per
la salvaguarda d’una part del nostre patrimoni documental generat en el marc
de les televisions locals i altres agents
productors de documentació audiovisual local.
Les enquestes dutes a terme per l’Observatori indiquen que hi poden haver a
Catalunya i Andorra unes 250.000 hores
d’enregistraments de vídeo, una part de
les quals es troben encara en els suports
originals en cinta magnètica. Hi ha un risc
real de perdre aquest patrimoni, principalment a causa de la ràpida obsolescència tecnològica dels mitjans audiovisuals
i la degradació física dels suports materials, que pot fer que les imatges i sons
que contenen esdevinguin il·legibles
en pocs anys. La preservació d’aquesta
documentació, doncs, requereix l’esforç
i la implicació de diferents sectors, entre
els quals les administracions públiques
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hi tenen un paper fonamental i determinant.
Davant d’aquesta realitat, l’Observatori
ha elaborat la Declaració per la protecció i la promoció dels arxius audiovisuals de les televisions locals d’Andorra i
Catalunya, que té com a objectiu posar
de manifest la necessitat de preservar
la documentació audiovisual procedent
de les televisions locals, implicar les administracions en aquesta tasca i donar
a conèixer la importància d’aquesta documentació com a font de coneixement
i com a part del nostre patrimoni cultural.
La salvaguarda del patrimoni audiovisual
d’Andorra i Catalunya passa necessàriament perquè les nostres administracions
d’arxius prenguin consciència d’aquest
problema i actuïn en conseqüència, amb

l’elaboració d’un Pla nacional del patrimoni audiovisual destinat a la preservació d’aquest bé cultural, imprescindible
per a entendre la realitat sociocultural
dels darrers trenta anys.
La Declaració es desenvolupa en quinze punts, dels quals destaquem els següents: posar en valor els arxius audiovisuals de les televisions locals i els professionals que hi treballen; conscienciar la
ciutadania que la desaparició d’aquests
documents representa una pèrdua de la
nostra memòria col·lectiva i de la nostra
història; reclamar a les administracions
l’establiment de polítiques públiques i la
dotació de recursos econòmics i humans
encaminats a la preservació d’aquest bé
cultural; avançar en el coneixement del
patrimoni audiovisual existent; assentar
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les bases metodològiques per al treball
als arxius audiovisuals promovent la
creació de normatives, recomanacions i
estàndards, i fomentant el coneixement
en l’ús de les noves tecnologies; desenvolupar plataformes de difusió conjunta i
fomentar l’ús i l’explotació dels arxius audiovisuals en la creació de productes culturals, socials o comercials; promoure en
les organitzacions la gestió integral de la
producció audiovisual des del moment
en què ve concebut l’enregistrament fins
al moment de la seva preservació a llarg
termini per tal d’afavorir-ne la reutilització i l’explotació, i establir criteris de selecció i tria documental que contribueixin
a millorar l’eficiència dels arxius i que determinin la documentació que ha de ser
custodiada permanentment.

Planeta arxiu

Arxius i arxivers a banda i banda dels Pirineus
Jordi Rubió Coromina1

De formació historiador, el meu contacte amb els arxius va arribar molt d’hora,
arran d’unes pràctiques ofertes per l’Arxiu Municipal d’Olot als alumnes de Batxillerat. Així vaig conèixer aquest món
abans d’entrar a la llicenciatura d’Història i sense haver fet necessàriament el
lligam entre una i altra. Ja a la universitat, les pràctiques en arxius eren rares i
poc atractives, al costat de les preuades
estades en excavacions arqueològiques
de l’època antiga. El treball de camp a la
descoberta de restes de civilitzacions
passades té, des del meu punt de vista,
un encant que els “papers” no tenen. Que
no se’m mal interpreti, no menystinc pas
el valor material dels arxius; simplement,
per a un estudiant de vint anys, resulta
molt més engrescador col·laborar amb
l’equip d’arqueòlegs, per exemple, del
poblat ibèric d’Ullastret, que passar tot
el dia tancat entre quatre parets. Són
dos mons diferents. Malgrat tot, i per un
cert atzar, al final de la llicenciatura vaig
1. Arxiver i doctor en Història Contemporània
Centre de Gestion de la FPT de l’Ain (França)

Archives nationales, nou edifici de Pierrefitte,
2014.
Fotografia: Roland Halbe
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poder treballar en un nou arxiu i d’aquí a
un altre i un altre, fins a convèncer-me
que l’arxivística deu ser, per diversa i per
patrimonial, una de les feines més enriquidores de les que es compten dins de
l’Administració. Per això i perquè estava
decidit a obrir-me camí a França, vaig decidir inscriure’m al Màster d’Arxivística de
la Universitat de Lió. És a partir d’aquí que
comença la meva experiència en arxius
francesos.
Estructura administrativa dels arxius a
banda i banda dels Pirineus
L’arxivística moderna francesa neix
amb la Revolució. Per tant, és molt més
antiga que la catalana o l’espanyola,
que no veuen les primeres estructures
modernes fins ben entrat el segle XIX.
Aquest fet va lligat al desenvolupament
de l’Administració de cada país. A Espanya, el registre civil no apareix fins al
1870, mentre que a França s’implanta el
1792. Poc abans, el 12 de setembre de
1790, es creen els Archives nationales.
La primera llei que regula els arxius és
del 1794. Dos anys més tard apareixen
els Archives départementales. A partir
d’aquí, aniran sorgint els primers reglaments i instruccions sobre la classificació dels documents, com el que conceptualitza el principi del respecte dels
fons, realitzat per Natalis de Wailly. El
1926 apareix el quadre de classificació
dels arxius municipals que encara s’utilitza avui per a tots els documents anteriors a 1983, any de la descentralització
de les estructures d’Estat. A Catalunya,
la primera llei que regula els arxius no
arriba fins al 1985 i els decrets d’aplicació es fan esperar fins al 1990.
En termes d’estructura, el model francès
respon als mateixos criteris que el català, amb els arxius d’Estat al capdamunt
i, per sota, els Archives départamentales i les estructures municipals. Ara bé,
cal precisar que a escala nacional hi ha
cinc estructures diferents que conserven
arxius públics. Es tracta dels Archives
nationales, que col·lecten tots els documents de les administracions centrals i
establiments públics nacionals; els Archives nationales d’outre mer, que reben
documents públics i privats relacionats
amb les antigues colònies franceses; els
Archives nationales du monde du travail,
que reben documents públics i privats de
caràcter nacional relacionats amb el món

Classificació i neteja de documents
municipals, Servei d’Arxius del Centre de
Gestion de l’Ain, 2015

Detall dels registres del Consell de París (s.
XIII-1790). Archives nationales (edifici històric,
París), 2012

Acte de reconeixement de les terres propietat de
l’església de Sant Vicenç de Mâcon, 1 de maig de
1551, Arxiu Municipal de Reyssouze, Ain (França)

del treball; els Archives du Quai d’Orsay,
que col·lecten tota la documentació del
Ministeri de Defensa, i finalment, els Archives du Ministère des Affaires Etrangères, que reben la documentació d’aquest
ministeri.
Igualment, entre els arxius departamentals i els municipals cada vegada més es
creen estructures intermèdies que van
des dels serveis d’arxius dels Centres de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale –mena d’òrgan administratiu independent existent a cada departament i
que té per missió la gestió del personal
de l’administració local– fins als serveis
d’arxius d’estructures intercomunals,
com els consorcis de municipis, les àrees metropolitanes o les aglomeracions
urbanes.

Una de les grans diferències entre l’estructura catalana i la francesa és la de l’abast
territorial dels arxius intermedis. Si els Archives départamentales agrupen territoris
amb tres-cents municipis, a Catalunya els
arxius comarcals es reparteixen un nombre
de municipis deu vegades inferior. Es tracta, per tant, d’estructures molt més petites,
més properes al territori i que són capaces
d’albergar tots els fons històrics dels municipis de la comarca (i, per molts, bona part
dels fons administratius). Els seus homòlegs francesos, en canvi, sovint tenen un
problema d’espai que els fa difícil poder
allotjar els fons dels arxius municipals.
Aquesta problemàtica s’ha procurat resoldre per dues vies, la construcció d’edificis
auxiliars i l’ampliació o nova construcció
d’arxius departamentals.
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La formació d’arxiver
De forma natural, tots els oficis tendeixen a especialitzar-se de tal manera que
a poc a poc apareixen branques d’un mateix ofici per a tractar un element concret
de la professió. Aquest fenomen és avui
augmentat per un model que privilegia
tot allò que susceptiblement pot oferir
un rendiment més elevat en termes d’accés al món laboral. Es negligeixen, doncs,
els estudis com la Història, la Literatura
o la Filosofia i, quan cal, se’ls modela per
a adaptar-los a un camp en concret, com
és l’arxivística per a la Història.
Els primers estudis per a la formació dels
arxivers francesos que haurien d’integrar
l’ambiciosa xarxa d’arxius departamentals del país els imparteix l’Ecole des
Chartes des de 1821. Aquesta escola
està especialment pensada per als conservadors d’arxius. Les formacions per a
tècnics no arribaran fins als anys setanta, quan diverses universitats franceses
comencen a oferir formacions en arxivística. Entre les primeres formacions hi ha
les de les universitats de Mulhouse, Lyon
Jean-Moulin, Angers, Toulouse Le Mirail o
Saint-Quentin-en-Yvelines.
A Espanya, la primera escola d’arxivers
és l’Escuela de Diplomática de Madrid,
fundada el 1856. En l’àmbit català, els
primers estudis d’arxivística no arriben
fins el 1989, amb el mestratge d’Arxivística impulsat per l’Associació d’Arxivers
de Catalunya i la Universitat Autònoma
de Barcelona i reemplaçat el 2002 pel
Graduat Superior d’Arxivística i Gestió de
Documents. El màster en Arxivística no
arriba fins l’any 2010.
Experiències
Fa uns anys vaig fer una petita estada
de recerca a Itàlia. Quina fou la meva
sorpresa en veure que allí els arxius
amb prou feines comptaven amb eines
de descripció arxivística i que els lligalls
ja consultats pels usuaris s’acumulaven, a punt de desfer-se, al terra d’un
llarg passadís que acabava davant de la
porta d’un ascensor que conduïa als dipòsits. Avui em sembla impossible que
això pugui succeir tant a Catalunya com
a França.
Mirant la feina que es fa a cada territori
s’ha de destacar que els instruments de
recerca francesos van molt més enllà
que els catalans en la descripció dels

Arxiu de l’Ajuntament de Treffort-Cuisiat, Ain
(França)

Documentació de l’Arxiu Municipal de
Reyssouze, Ain (França)

documents. L’anàlisi per a cada dossier
o grup de documents o fins i tot per a
unitats, és recorrent i dóna lloc a inventaris molt detallats. Segurament se’n fa
un gra massa. A Catalunya, els instruments de recerca són més modestos
però igualment eficaços. Un altre dels
progressos que més han revolucionat
l’arxivística els últims anys és l’ús d’Internet, que ha permès obrir els arxius a
nous públics amb la digitalització dels
fons i la consulta en línia dels inventaris.
Pràcticament arreu es poden consultar
les llistes de soldats de la Gran Guerra o
el registre civil, i el llenguatge XML-EAD1
és una eina de treball diària per a molts
arxivers. A Catalunya el pressupost dels
arxius no sembla que permeti tals inversions, només a l’abast d’alguns arxius
de diputacions com el de Girona, que
disposa d’un portal remarcable. Però, si
es tracta només de fer accessible la documentació, el portal Arxius en línia de la

1 L’EAD (Encoded Archival Description) és un sistema de codificació de les descripcions arxivístiques
basat en el llenguatge informàtic de marques extensibles XML.

Generalitat resulta prou útil i té l’avantatge d’agrupar diferents arxius. Dels arxius
catalans també hem de destacar els fons
medievals, d’una riquesa difícil d’igualar,
unes estructures modernes (encara que
no sempre) i una implantació geogràfica
que ajuda a cohesionar el territori.
Valoració
Aquestes pinzellades del que jo he pogut
observar havent treballat a banda i banda
dels Pirineus em deixen un regust agredolç. Penso sincerament que uns i altres
hauríem d’aprendre de les pràctiques del
veí i que, tot i estar tan a prop geogràficament és estrany que no s’hagin teixit
més lligams de cooperació. Recordo que
la Montserrat Hosta m’havia parlat de les
seves relacions amb els arxius de Carcassona i de Perpinyà. Més tard, Philippe
Rosset, l’antic conservador dels Archives
départementales des Pyrénées-Orientales, em confirmaria aquests lligams tot
afirmant, amb molta modèstia, que els
arxius catalans són d’una gran riquesa.
Però, aquests contactes m’han semblat
sempre més protocol·laris que metodològics.
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Adreça de l’exposició
Recinte Escola Industrial
Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona

Exposició “Lola Anglada”
Olga Garcia Cruz

Lola Anglada va ser una artista polifacètica, a banda de dibuixant i il·lustradora
també fou escriptora, decoradora, pintora, ceramista i escultora.
L’exposició “Lola Anglada”, que la Diputació de Barcelona ha organitzat en
homenatge a aquesta artista i amb la
intenció d’ampliar el coneixement i la
difusió de la seva obra, està basada en
el llibre Lola Anglada. Memòries 18921984, a cura de Núria Rius Vernet i Teresa Sanz Coll.
La mostra segueix diferents capítols
d’aquestes memòries, a través dels textos de les seves pàgines. S’estructura
en dos espais: un d’exterior, que inclou
un resum de les seves memòries, i un
altre d’interior, en què es poden veure
documents, dibuixos, quadres originals
i objectes personals.
Entrant al recinte de l’Escola Industrial
per l’accés del carrer d’Urgell i davant
de l’Edifici del Rellotge, trobarem uns
plafons a l’aire lliure que, tot passejant,
ens permeten conèixer els diferents
moments de seva vida i obra.
Primera parada: la infantesa. A Maria
Dolors Anglada Sarriera (Barcelona, 29
d’octubre de 1892), segona filla de quatre germans, de salut fràgil, li posaran
professors a casa; d’imaginació inquieta, serà autodidacta, tot i que més tard

acudirà com a alumna a l’Acadèmia Galí
i a la Llotja. El desig d’aprendre (p. 5960 de les Memòries) ens parla de com,
a casa, de petita pintava amb el seu
avi Anglada, que de noi havia estudiat
també a La Llotja. Els primers dibuixos, entre d’altres veiem la imatge del
primer dibuix que va fer per a publicar.
Entre Barcelona i Tiana (p. 50 del llibre).
una època plena d’inspiracions. El mestre Llaverias i les primeres exposicions,
plafó presidit per la il·lustració de l’any
1921, on retrata el seu mestre i mentor.
Segona parada: la joventut i les vivències a París. Va anar-hi per primera vegada l’any 1918 i després va gaudir de diferents estades en aquesta ciutat; són
reconegudes les seves col·laboracions
amb editorials franceses per a il·lustrar
llibres de text i contes. Diferents plafons ens transporten a aquell dolç moment de la seva vida: París i els artistes
(p. 111-112) i els cabarets; La foire i el
circ; París. Maison pour dames et jeunes
filles (p. 97).
Tercera parada: l’etapa de maduresa i
el seu compromís polític, l’època de la
República i la guerra. Lola Anglada, compromesa catalanista i republicana. En
aquesta època crea el personatge “El
més petit de tots”, publicat el 1937, que
esdevindrà la imatge de la Catalunya

en guerra contra el feixisme. La guerra
(p. 271), podem veure il·lustracions
amb personatges d’un bàndol i altre
(1936); Barcelona i la seva història (p.
248-249), mostra la seva associació
amb l’erudit Francesc Curet, i els seus
dibuixos a gran format del segle XIX: la
plaça Catalunya, la plaça de l’Àngel, casaments i racons diversos.
Quarta parada: la vellesa i la llarga postguerra. L’artista no va exiliar-se i es va
recloure a la seva casa de Tiana, on va
escriure les seves memòries. Als anys
setanta farà donació a la Diputació de
Barcelona de gran part del seu patrimoni artístic i béns immobles a canvi d’una
renda vitalícia. L’any 1982 la Generalitat li concedirà la Creu de Sant Jordi. Finalment, morirà a Tiana el 12 de setembre de 1984, cuidada i acompanyada
per la seva amiga Montserrat Carrió. Els
plafons ens donen noves perspectives:
imatges de Dones; l’artista, aficionada
també a la pintura mural, va presentar
un projecte de decoració per a l’església
de Tiana (p. 316); Sitges (p. 355-356),
l’any 1962 l’ajuntament d’aquesta població li ofereix un casal al Palau Maricel
per a instal·lar una exposició permanent de les seves obres.
Cinquena parada: destaca el seu talent
com a il·lustradora i escriptora. L’anhel

Fotografies: Olga Garcia Cruz
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Gabriel Casas. Dia del llibre, 1932. Arxiu
Nacional de Catalunya. Foto cortesia del MNAC

d’escriure per a infants (p. 212-213),
les seves creacions En Peret (1927) i
la Margalida (1928); Il·lustradora de
contes francesos (1924-1925); La Nuri,
setmanari per a les noies (p. 209-210),
en què comença com a col·laboradora i
per acabar convertint-se en la propietària fins al tancament a mans del govern
de Primo de Rivera.
Sisena parada: Un paradís ple de contes.
Esquitxat d’anècdotes i records, ens
parla dels seus personatges, freqüentment objectes, animals o plantes huma-

nitzats: Margalida (1929), Monsenyor
Llangardaix (1929) o Narcís (1930). La
mostra finalitza amb un homenatge resum amb l’Auca de la Lola Anglada.
L’exposició continua a l’interior de l’Edifici del Rellotge amb documents, objectes personals, i els originals de moltes
de les obres que hem pogut contemplar
als plafons exteriors. Passió per les
nines va arribar a tenir quatre-cents
exemplars principalment dels segles
XVIII i XIX; l’any 1961 va fer donació al
Museu Romàntic de Sitges de la seva
col·lecció, exposada al segon pis de la
mansió Can Llopis. L’Art de la Lola Anglada, trobem dibuixos originals, entre els
quals podem veure alguns autoretrats.

La fal·lera per dibuixar i escriure, una vitrina on trobem alguns dels documents,
que es custodien a l’Arxiu Històric de la
Diputació de Barcelona: els manuscrits
Infantesa i París i 1936 a 1939 de les
seves memòries; un quadern personal
amb contes, escrits diversos i poemes
il·lustrats (1908-1914); el manuscrit
original del conte Monsenyor Llangardaix; un àlbum de fotos personal amb
una foto de joveneta; un àlbum i diversos cromos que feia servir com a font
d’inspiració.
Lola Anglada va ser una dona independent, feminista, intel·ligent i carismàtica, i aquest caràcter seu va quedar
impregnat en tota la seva obra.

Per a saber-ne més
El llibre Lola Anglada. Memòries 1892-1984, el podreu trobar a:
http://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Diputacio&ID=54939http://www1.diba.cat/llibreria/pdf/fullejar/54939_fullejar.pdf
Podeu veure a Youtube un vídeo de l’acte d’inauguració (11-6-2015):
https://www.youtube.com/watch?v=5p1-GkA9ymU
També podeu visitar el Museu Romàntic de Sitges:
http://museusdesitges.cat/es/colecciones/coleccion-de-ninas-de-lola-anglada-y-otras-donaciones
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De l’arxiu a l’arxiver

Jordi Gaitx Moltó

Jordi Gaitx Moltó, nascut a Sant Feliu de
Guíxols l’any 1972, en nom propi
EXPOSO:
Que ara fa, exactament, deu anys que
treballo d’arxiver a la mateixa institució (Ajuntament de Santa Cristina d’Aro,
2005-2015), tot i que em vaig iniciar en
el món dels arxius col·laborant professionalment en projectes de difusió –els
Tallers d’Història– de l’Arxiu Municipal
de Sant Feliu de Guíxols (1999-2003).
Malgrat aquests inicis, poc després vaig
realitzar tasques de classificació d’arxius
personals i familiars (2004), al mateix
centre, fins que vaig començar a estudiar
el Graduat Superior d’Arxivística i Gestió
de Documents a l’ESAGED, procedent de
la llicenciatura en Història.
Que aquesta expatriació a terres barcelonines la vaig aprofitar per realitzar pràctiques a l’Arxiu General de la Diputació
de Barcelona, on vaig introduir-me en el
tractament de fons d’institucions (20042005). Mentre succeïa tot això vaig optar
a cobrir una vacant a l’Arxiu Municipal de
Santa Cristina d’Aro (AMSCA) a temps
parcial (2005), la qual cosa encara em
va permetre realitzar una darrera actuació a la capital catalana, ara ja totalment
enfocada als sistemes de gestió documental, en concret, per al Servei de Vies
Locals de la Diputació (2005-2009), des
de l’anàlisi fins a la seva implantació,
passant per la formació d’usuaris.
Que poc després, la dedicació a temps
complet a l’Ajuntament de Santa Cristina
em va acabar de perfilar, definitivament,
com a arxiver municipal, que és el que
ara crec ésser. Des d’aquesta posició,
he viatjat intel·lectualment dels manuals d’acords del segle XVIII als expedients nascuts abans d’ahir mitjançant
un circuit administratiu parametritzat;
des de la difusió de caire cultural fins a

la protecció de dades netament jurídica
–que, de vegades, m’ha fet mostrar un
punt de mal dissimulada estupefacció.
Però aquesta és la realitat d’un municipi
petit, en què un sol tècnic es fa càrrec de
tots els aspectes que atenyen l’arxiu i la
gestió documental –i encara sort que no
tenim pergamins.
Que els nostres usuaris, a tenor de tot
plegat, són també molt variats, des dels
pobres gestors documentals del mateix
Ajuntament, que estan al peu del canó
–de l’oficina–, i que reben formació i
instruccions i les han d’aplicar als documents més vius, fins a l’historiador que
ensopega amb nosaltres en un determinat moment de la seva vida i recerca,
passant per particulars que busquen
antecedents familiars o, també, pels
regidors i alcaldes successius, que esperen trobar en un expedient ja tramitat
el desllorigador dels seus quefers. Entre

tos plegats, poden generar, anualment,
entre setanta i cent sol·licituds formals
d’informació o documentació, en un municipi que fa anys que volta els cinc mil
habitants.
Que entre les fites més rellevants de
2005 ençà, a Santa Cristina, destacaria
el fet d’haver disposat d’un catàleg dels
expedients de major consulta potencial
en un termini relativament breu, la qual
cosa va permetre resoldre les consultes
amb rapidesa –i certesa. També em sento especialment satisfet del treball en
equip que vam emprendre els arxivers
del Baix Empordà per tal de disposar
d’un quadre de classificació funcional
compartit entre diversos ajuntaments
(2010-2014), pas previ a la posada en
marxa d’un gestor d’expedients –el qual
tot just ara ens comença a donar els
fruits, en forma de tramitació parametritzada. En aquest sentit, l’estreta col·la-
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boració amb els informàtics del Consell
Comarcal va ser clau. A les antípodes
d’això, també penso que fou un encert la
inauguració de la col·lecció de publicacions de sensibilització envers la història i
el patrimoni documental cristinenc –ara
amb tres números (2012-2014)–, feta
a partir de quaderns anuals, senzills, de
presentació agradable i de distribució
gratuïta, tant en paper com en línia.
Que, com a reptes pendents, caldria esmentar la finalització de la descripció
dels diferents fons de l’AMSCA en format
NODAC i l’elaboració d’una guia amb tot
plegat –dubto, però, de si el concepte
de guia ha quedat obsolet, amb la informació que donem al web de cada arxiu. A
títol personal, a més, he de posar punt i fi-

nal a una guia d’arxius de les comarques
de Girona.
Per tot això,
DEMANO:
Que, vist el canvi, especialment en l’àmbit tecnològic, que està vivint la nostra
professió i moltes altres, tinguem la
ment oberta a idear noves propostes per
a oferir solucions a les velles demandes
de sempre, que són les que van fer néixer
el nostre col·lectiu: molt resumidament,
resoldre dèficits d’informació i garantir la
preservació dels documents que hauran
de satisfer aquestes mateixes llacunes
en el futur. Per a fer-ho, haurem de mi-
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llorar les nostres habilitats en el terreny
dels sistemes d’informació, sens dubte
–o bé informàtics de ment arxivística faran part de la nostra feina.
I per acabar, atès que aquesta és una
simple sol·licitud d’un particular, modest servidor de la palestra pública, que
demana quelcom que no formarà part
d’expedients jurídicament transcendents, em permeto recordar a l’arxiver
o arxivera a qui arribi aquest document
que, tranquil·lament, pot aplicar-hi la
TAAD 539, de manera que al cap de dos
anys no en quedi ni rastre.
Santa Cristina d’Aro, un dissabte d’agost
–que perfectament es podria haver emprat per anar a la platja– de 2015.
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