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Editorial

La necessitat d’una catarsi en el sistema d’arxius de Catalunya
Els darrers tres mesos l’AAC ha rebut moltes mostres de preocupació per part de diferents socis al voltant del procés de
nomenament de la nova direcció de l’Arxiu Nacional. L’AAC no
ha estat aliena a aquesta preocupació, que ha suscitat debats
intensos. Volem indicar, ja d’entrada, que les preocupacions
mostrades i les que ha tingut la mateixa Junta no han estat
sobre el perfil de cap dels candidats que es van presentar a la
plaça, bàsicament perquè no s’han fet públics en cap moment,
per tant, no els hem sabut mai de manera oficial. Els dubtes
han vingut sobre el procediment triat, cosa que, efectivament,
ens ha tingut alerta des del primer moment per veure si s’acomodava a un procés plenament legal o no. Així doncs, tot el que
aquesta editorial expressarà res té a veure amb els candidats
ni amb l’elecció final, sinó que té a veure sobretot amb el procediment seguit, sobre el qual ja vam presentar alguns dubtes
en l’editorial 138 del mes de juliol, i que encara ens continua
produint desconcert.
Hem de dir, d’entrada, que la tria del millor candidat a la direcció de l’Arxiu Nacional ha estat fruit d’un procediment legal,
atenent al fet que els processos de lliure designació no tenen
perquè estar sotmesos a concursos i/o oposicions. És a dir, es
poden fer aquestes seleccions només valorant mèrits, tal com
sembla que s’ha fet. Però en època de transparència, el procés
de selecció que s’ha seguit presenta força dubtes de caire fins
i tot ètic.

El procediment ha sorprès per diferents aspectes. En primer
lloc, no s’ha demanat que els candidats presentin cap projecte, quan és habitual que en procediments semblants per cobrir places de direcció d’arxius comarcals o arxius municipals,
o per cobrir destinacions d’arxius centrals o en altres àmbits
de coordinació sempre se sol·liciti un projecte de millora per
optar al lloc de treball. En segon lloc, no s’ha fet palès en cap
moment quin tribunal ni quines persones triarien el millor candidat, ni quins mèrits es tindrien en compte d’acord amb unes
bases en què, tal com vàrem dir el mes de juliol, els coneixements que se sol·licitaven no eren gens precisos i en alguns
casos fins i tot totalment insuficients per a assumir un càrrec
d’aquesta responsabilitat. En tercer lloc, no s’ha atès en cap
moment l’acord que tenia l’AAC amb el conseller i el director
general de l’anterior legislatura de fer un concurs públic, de
país, en què la tria anés acompanyada d’un enfortiment en
recursos i presència ciutadana de l’Arxiu Nacional, fet que ens
demostra que no va haver cap transferència de coneixement
sobre aquest aspecte en el traspàs de carteres, ni cap interès
del nou govern d’atendre aquella petició. En quart lloc, hi ha la
sensació de certa incoherència per no haver seguit un procediment més obert, tal com s’ha estat fent en el cas de grans
equipaments culturals d’aquest país que han canviat la direcció amb concursos públics. A l’Arxiu Nacional, per què s’ha hagut de fer d’una altra manera? En cinquè lloc, èticament hau-
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ria convingut un procediment molt més clar i transparent, i no
revestit de l’opacitat que ha estat percebuda per l’AAC i per un
bon nombre de professionals. En definitiva, l’opció de passar
simplement el tràmit, que és el que s’ha fet, entenem que ha
estat clarament insuficient. Legal, però insuficient.
L’AAC està seguint diferents passos per a posar més llum a
tot plegat. Com no pot ser d’una altra manera, demanarà explicacions a la Direcció General en els propers dies per copsar
el perquè d’aquestes circumstàncies. Podem informar que ja
hem sol·licitat accés a tot l’expedient, tant a la convocatòria
del procés selectiu com a la documentació de tots els candidats, així com a l’informe que ha valorat els mèrits d’uns i altres, per avaluar de manera completa si hi ha elements que
puguin fer-nos prendre decisions de caire legal per preservar
els drets de tots els candidats presentats i de la professió en
conjunt. I si al final d’avaluar tot el procediment ho considerem oportú, sol·licitarem a la Direcció General i a la nova direcció de l’Arxiu Nacional que es presenti de manera pública el
projecte que es vol emprendre a escala de país des d’aquesta
institució.
De totes maneres, des de l’AAC volem fer palès una vegada
més que ens trobem davant un problema molt més profund:
la manca d’un projecte clar de futur del Departament de Cultura en matèria d’arxius i gestió de documents. Passen més
de 485 dies des de la convocatòria del darrer Consell Nacional
d’Arxius i Gestió de Documents. No s’està rendint comptes en
cap fòrum ni en reunions amb el sector sobre les Línies estratègiques en matèria d’arxius i gestió de documents que es van
aprovar l’11 de juliol de 2015.
No es pot donar el tret de sortida a la redacció d’un Pla estratègic del Sistema d’Arxius de Catalunya perquè no hi ha el consens necessari ni l’acord de país per a engegar una revisió que
ens porti a adaptar els arxius d’aquest país al nou món de l’Administració digital i a una idea del patrimoni molt més social i
menys contemplativa. La Llei d’arxius i gestió de documents
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estava pensada el 2001 perquè pogués afrontar quelcom que
el país no tenia cobert, l’eficiència administrativa en un procés
de transició digital cada vegada més exigent. Però el Departament de Cultura mai no hi ha fet el cas que convindria, tot i
tenir la responsabilitat d’impulsar-la a tots nivells. Si hagués
estat així, no ens trobaríem en aquest punt.
Durant els darrers quinze anys altres actors han anat assumint allò que ja estava legislat, però Cultura no feia créixer
malgrat tenir-ne la competència legal. Així han aparegut el
Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya per ajudar
tecnològicament l’Administració local, l’APDCAT per a la protecció de dades personals, la GAIP per a l’accés a la informació, els
departaments específics com l’actual de Transparència per a
impulsar polítiques de transparència i accés a la informació. I
mentrestant, el Departament de Cultura no ha estat a l’alçada.
La coordinació necessària entre APDCAT, GAIP i CNAATD està
aturada perquè des del Departament de Cultura s’ajorna constantment la reunió necessària per a treballar plegats. I davant
d’aquesta demora, per exemple, la GAIP s’està dedicant a crear
una doctrina ex-novo i naïf, obviant i fins i tot menystenint de
manera preocupant tota la tasca en matèria de definició del
règim d’accés que la CNAATD havia fet fins ara. I tot plegat genera confusió.
Demanem responsabilitat política a alt nivell, començant pel
conseller, per reconduir una situació que no té gaire sortida
tal com es planteja en l’actualitat i que té la professió cada
vegada més preocupada. Demanem empenta, coratge polític i
un procés de catarsi que permeti tornar a posicionar els arxius
catalans i els serveis de gestió documental a totes les taules
existents en matèria de preservació digital, d’administració
electrònica, d’implantació dels sistemes de gestió documental que preveu la Llei de transparència, en matèria d’eficiència administrativa en l’àmbit local i, també, en matèria d’impuls, dignificació i posada en valor del patrimoni documental
d’aquest país.
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Congrés Seül

Impressions d’una congressista a Seül
Marta Munuera

Deu sessions simultànies amb un total
de dues-centes cinquanta presentacions en diferents formats dividides en
una desena d’eixos que gairebé tocaven
tots els temes possibles. Davant de tal
magnitud és difícil arribar a tot i fer-ne
una crònica exhaustiva o tenir la mateixa
opinió del que ha estat el Congrés Internacional d’Arxius que durant els dies 5
al 10 de setembre ha tingut lloc a Seül.
Un ha de triar quin és el seu àmbit d’interès i arriscar-se a triar ponències amb
la il·lusió de sentir noves idees, trobar
inspiració, descobrir les solucions als
problemes que ens persegueixen en el
nostre dia a dia a l’arxiu. Es comença el
Congrés amb el programa sota el braç
amb la intenció de no descansar ni un minut, d’assistir a totes les ponències que
es pugui, començant pels tallers del dia
abans de la inauguració del Congrés, en
què escoltem quins són els riscos i els
avantatges dels serveis en el núvol, una
preocupació que es repeteix en els dies
següents en algunes ponències i en què
aprofundim una mica més en els models
de serveis possibles i descobrim que a
Corea han decidit crear un data server
propi, un núvol privat de l’Administració,
per donar serveis al núvol a la seva admi-

Mostra de folklore coreà.
Autora: Marta Munuera

nistració i així minimitzar els riscos. Un
sistema d’arxius i una proposta d’administració electrònica, la coreana, que al
llarg del Congrés ens descobreix que amb
pocs anys però amb una política clara,
una planificació acurada, una estructura
d’arxius que sembla funcionar i el suport
de les institucions es pot portar a terme i
convertir-ho en una realitat.
És evident que encara els queda per a
fer i que no tot és tan maco com sembla.
També tenen problemes; escoltem com
la solució a la preservació de documents
audiovisuals com els de les televisions
locals és la migració constant, intentant
no perdre res pel camí, i això ens defrauda, per una banda, perquè esperem sentir alguna cosa que ens doni una solució
definitiva, però alhora ens dóna esperança que és un problema comú que altres
pateixen i que això ens pot portar a trobar
solucions entre tots. I encara han d’assolir objectius, però el que és important és
tenir-ho clar i els coreans ho tenen.
Segons avança el Congrés, comencen a
aparèixer les discussions eternes sobre
aspectes bàsics com quin és el document original en el món electrònic o si
necessitem estandarditzar encara més
per a aconseguir que les coses es facin

bé i puguem ser 100% interoperables els
uns amb els altres, i rebem als arxius els
documents sense haver de fer cap tractament extra perquè ja compleixen tots
els requisits, està més que descrit, classificat i en el format que volem, o quin és
el rol que ha d’assumir l’arxiver en el món
de les noves tecnologies.
Sumem la presència d’alguns arxivers de
països com Indonèsia o Iran i ja fa que
un comenci a tenir la sensació que hi ha
qüestions que nosaltres, a Catalunya, ja
tenim superades (... o potser no) i que
comencem a no veure les nostres expectatives acomplertes (potser massa pretensioses). Apareix la sensació que ens
costa avançar i ens agrada donar voltes
a les coses, ja sigui per inseguretat en
les nostres capacitats professionals, per
la por als canvis que suposen les noves
tecnologies o potser és el tarannà intrínsec de l’arxiver.
Molta ponència que no deixa de ser el
resultat d’una investigació (i fins i tot un
treball de final de màster que no té una
base gaire sòlida perquè s’ha basat en
una enquesta que gairebé ningú ha respost arreu del món a la pobre estudiant
que volia saber si es fa gestió documental a les aplicacions de model SaaS), una

4 / Informatiu de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya

altra aproximació teòrica, i tornem a tenir
la sensació que calen més presentacions
de projectes concrets, de solucions tecnològiques aplicades al món dels arxius,
de professionals que estiguin implementant sistemes de gestió documental i no
acadèmics o alts càrrecs que no aporten
gairebé res més que representar les seves institucions.
Però hi ha moments interessants, en
què un escolta com plantegen els arxius australians l’ús de la tercera part
de la ISO 16175 per portar a terme una
anàlisi dels sistemes de producció de
documents i establir uns mínims requeriments de gestió documentals, perquè
per molt que treballem en arxius digitals
amb models OAIS o magnífics sistemes
de gestió d’arxiu centralitzats a les administracions, continuem tenim problemes
en rebre la documentació i les dades dels
sistemes d’informació propis de les organitzacions. O algunes aplicacions de
tecnologies com el reconeixement visual
en el tractament d’arxius fotogràfics o
el blockchain per a garantir la integritat
dels documents que potser ens semblen
ciència ficció o no en veiem clara l’aplicació en el món dels arxius, però que fan
que avancem i ens apropem a la realitat
del nostre entorn, aquesta era del FANG
(Facebook, Amazon/Apple, Netflix, Google), com la bateja Barbara Reed fent una
mica de broma.
I és que la preocupació al voltant de les
noves tecnologies, però també com
s’utilitzen o com es preserven, tal com
comentava Eric Ketelaar a la seva presentació, o com de necessària es planteja també la conservació dels algoritmes
utilitzats per a la gestió de dades, estan
presents al Congrés i cada vegada ens fa
menys por als arxivers.
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Sessio 9.4. Implementacio de la Iso 16175 a
Australia 2016. Autora: Marta Munuera

I aquest és el camí i et fa tornar a pensar
que l’esforç per a assistir a congressos
internacionals com aquests val la pena.
Potser els altres gairebé dos mil professionals de l’arxivística presents no comparteixen les mateixes sensacions i la
seva crònica reflectiria un Congrés completament oposat al que nosaltres hem
viscut. En el moment que escoltem una
sessió sobre el resultat de la revisió de la
ISO 15489 presentada per l’australiana
Cassey Findley, hi ha qui escolta com els
arxius són una eina per a la justícia, els
drets humans o la reconciliació amb fets
com les adopcions forçoses de nens indígenes a Austràlia o el treball fet a l’Arxiu
Nacional de Xile. Però segurament tots
coincidiríem en el fet que ha estat profitós
assistir-hi i compartir neguits i reflexions
amb altres companys d’arreu del món, ja
sigui a les ponències i als torns de preguntes corresponents –on sempre hi ha
aquell personatge que casualment sembla que va a les mateixes sessions que tu
has triat i que fa aquelles preguntes que
podrien considerar-se més aviat una reflexió personal– o bé a les pauses del te.

La conclusió final a la qual arribem és
que, si bé no tenim els recursos de la Xina
i els seus plans a cinc anys, el nivell de
l’arxivística catalana és comparable al de
qualsevol altre país (mostra d’això és la
presència i participació de les arxiveres i
arxivers catalans al Congrés i el gran nivell de les seves ponències), i només cal
que continuem treballant i creient en la
nostra feina. Però, sobretot, hem de continuar innovant mitjançant l’acumulació
d’experiència guanyada per la prova-error
com plantejava el coreà Jeong-Dong Lee
a la seva presentació. Si som capaços
en els nostres projectes, en el sistema
d’arxius català o en el nostre dia a dia
d’anar veient en què ens equivoquem i no
veure-ho com quelcom negatiu sinó com
una oportunitat d’aprendre i treure profit
d’aquest error, no dubteu que el nivell de
l’arxivística catalana no tindrà res a envejar als grans referents com l’australiana o
la canadenca. Qui sap si al Congrés Internacional d’Arxius del 2020 algun de vosaltres hi serà present per explicar-hi el seu
projecte, la seva teoria o el seu estudi.
Ens hi veiem!

L’Arxiu Municipal de Girona reforça la seva presència
en els organismes internacionals
David Iglésias

El darrer Congrés del Consell Internacional
d’Arxius (ICA), celebrat a Seül entre el 5 i el
10 de setembre, ha reforçat la presència de
l’Arxiu Municipal de Girona en l’àmbit arxivístic internacional.
David Iglésias, tècnic del Centre de Recer-

ca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona, ha estat escollit pel Consell Executiu de l’ICA president del PAAG
(Photographic and Audiovisual Experts
Group) per al període 2016-2020. Com a
president d’aquest grup, serà també el

responsable de l’ICA en el CCAAA (C0ordinating Council of Audiovisual Archives Associations), que és l’organisme que coordina a escala internacional les principals
associacions professionals en l’àmbit dels
arxius audiovisuals. David Iglésias subs-
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titueix en aquesta responsabilitat Joan
Boadas, cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de
l’Ajuntament de Girona, que havia ocupat
el càrrec des del 2010.
El Grup d’Experts sobre Arxius Fotogràfics
i Audiovisuals (PAAG) va ser creat l’any
2010 amb l’objectiu d’enfortir el paper de
l’ICA en relació amb el patrimoni fotogràfic
i audiovisual. El PAAG està constituït per
un Comitè Director format per vuit membres, representants de diferents països:
el Brasil, Burundi, els Estats Units, Singapur, Alemanya, França i Catalunya, que
configuren una representació geogràfica
mundial prou àmplia dels arxivers especialistes en aquest camp.
D’altra banda, també en el transcurs del
Congrés celebrat a Seül, Joan Boadas ha
estat reelegit per al període 2016-2020
com a membre del Comitè Executiu del
PCOM (Programme Comission), que és
l’òrgan que dirigeix el programa tècnic i
professional de l’ICA, incloses les branques
regionals, les seccions professionals i els
grups d’experts. La seva missió consisteix
a preparar i executar els programes professionals i tècnics de l’ICA, d’acord amb el que
estableix la seva Constitució i Reglament i
d’acord amb les necessitats dels membres
de l’ICA i els seus objectius estratègics.
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Joan Boadas forma part d’aquest Comitè
Executiu des del febrer de 2013.
Finalment, Lluís-Esteve Casellas, cap de
Gestió Documental i Arxiu de l’Ajuntament de Girona, participa en el projecte
internacional InterPARES Trust, que té
per objectiu generar coneixement entorn
de la preservació de documents digitals
en el Núvol. El projecte, que té una durada de cinc anys (2013-2018), compta amb set equips continentals (Àfrica,
Àsia, Australàsia, Europa, Llatinoamèrica
i Amèrica del Nord); un equip transnacional d’organitzacions internacionals;

setze països europeus (Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Catalunya, Croàcia,
Escòcia, França, Israel, Itàlia, Noruega,
Portugal, Rússia, Suècia, Suïssa, Turquia
i Ucraïna); més de setanta institucions
adherides, i més de dos-cents cinquanta investigadors i col·laboradors d’arreu
del món.
La participació de l’Ajuntament de Girona
recau en Lluís-Esteve Casellas, que dirigeix l’estudi de cas sobre la incidència en
la gestió municipal dels serveis electrònics compartits en el Núvol entre les diferents administracions públiques.

persones encarregades de classificar a
la Diputació de Barcelona puguin disposar de l’opció de demanar-ho als arxivers
i arxiveres directament o bé que puguin
tenir a mà un producte que els mostri
com han de fer-ho i que sigui accessible
a la intranet corporativa, com tots els
altres recursos que hi ha disponibles. I
evidentment, en el cas que la infografia
o el vídeo no els doni tota la informació
necessària, sempre saben que poden demanar-ho als arxivers.
En primer lloc, juntament amb el Departament de Comunicació, vam elaborar un
guió de quin tipus de producte necessitàvem. Havia de ser un producte que fos
fàcil, que tingués una durada curta, que
fos visualment atractiu, que fos dinàmic i
que de manera comprimida expliqués tot
el que volíem transmetre. No era una tas-

ca gens fàcil. I qui ho explicaria? Doncs
qui millor que en Didoc!
I què és el que preteníem explicar? Que la
política de gestió documental de la Diputació de Barcelona havia estat aprovada,
que aquesta política inclou la necessitat
d’elaborar instruments arxivístics, i que
un d’aquests instruments és el quadre de
classificació. També cal explicar com s’ha
d’utilitzar; com es classifica la documentació que genera qualsevol departament
de la Diputació de Barcelona, la temporalitat i la permanència dels expedients i documents a les oficines, i sempre tenint en
compte que es promou un sistema únic,
estructurat i amb interoperabilitat de la
documentació i de la informació. El millor
és que vosaltres mateixos ho comproveu
http://www.diba.cat/web/arxiu/videos. El
podeu veure en català i en anglès.

Un vídeo per a classificar
Fina Solà Gasset

La política de gestió documental ha
estat aprovada i també el quadre de
classificació. Com ho farem per explicar
a tantes persones què és el quadre de
classificació de la documentació de la
Diputació de Barcelona? Des de l’Arxiu
General ens fèiem aquesta i moltes altres preguntes.
Però, de sobte, vam preguntar-nos què
faríem si volguéssim saber com es fa
alguna activitat que desconeixem i que
volem aprendre. Per exemple, si volem
saber com es fa el nus de la corbata? O
on busquem quan volem saber aquella
fórmula de l’Excel que no recordem? O
ho demanem directament a una persona
especialista o bé busquem un vídeo, una
infografia o un tutorial a YouTube que ho
expliqui.
El nostre interès és aconseguir que les
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Una vegada elaborat el producte i coincidint amb The SPA Film Festival 2016
–The SPA Film Awards i The People´s
Award–, la Secretaria General de la corporació va decidir presentar-lo. Els resultats de la competició es farien públics
durant el Congrés Internacional d’Arxius,
a Seül, el dia 9 de setembre de 2016.
En aquest festival hi havia quatre premis, un a la millor pel·lícula sobre la
importància dels arxius, un altre premi a
la millor pel·lícula sobre la importància
de la gestió documental, un a la millor
pel·lícula d’humor sobre els arxius i/o la
gestió documental, i un premi a la millor
pel·lícula escollida pels ciutadans i amb
votacions en línia –People Award– mitjançant el web www.arkivrad.no.
En una primera selecció, el vídeo presentat per l’Arxiu General de la Diputació de
Barcelona va quedar entre els nou no-

minats a la fase final, concretament en
la categoria “a la millor pel·lícula sobre
la importància de la gestió documental”,
juntament amb l’Arxiu Municipal d’Antibes Juan-les-Pins de França i el Museu i
Arxiu Aust-Agder de Noruega.
El jurat va dir que les tres pel·lícules nominades en aquesta categoria eren molt interessants, sobretot des del punt de vista
educatiu, però que finalment s’havien decantat pel de l’Arxiu Municipal de Antibes
Juan-les-Pins per la seva simplicitat.
En la categoria del premi al film més popular, triat per una votació en línia des
del 16 d’agost i fins al migdia del dia 8
de setembre de 2016 (franja europea),
el guanyador va ser l’Arxiu Regional Rivierenland and Heritage Guelderland d’Holanda, que va obtenir un total de 1.016
vots. Si voleu més informació, podeu
veure els nou finalistes i els quatre gua-
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nyadors a www.arkivrad.no/the-spa-filmfestival-2016-the-winners.
Tot i no ser receptors dels premis del Festival The SPA Film Festival 2016, hem obtingut el premi del suport dels companys
i companyes de la Diputació de Barcelona, dels arxivers, de tècnics d’altres
administracions i de les associacions
d’arxivers, entre molts d’altres. Ens hem
fet un espai en l’entorn internacional
competint amb entitats de gran renom
com l’Arxiu Municipal de Viena, l’Arxiu Municipal de Bergen o els Arxius Federals de
Suïssa, entre d’altres.
Ha estat una aventura molt interessant
que us recomanem que proveu, i com
a resultat hem obtingut un producte
interessant per a l’arxivística. A veure
què més ens explicarà en Didoc, resteu
atents.
Ens hi posem?

Destaquem

Visita a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Rosa M. Isart

El dimecres 21 de setembre de 2016 un
grup dels nostres associats va visitar
l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB). Aquesta institució rep,
gestiona i difon la documentació generada o rebuda pels òrgans de l’Administració centralitzada i de la descentralitzada funcionalment des del primer terç del
segle XIX fins a l’actualitat de la ciutat de
Barcelona. Fins a l’any 1917 el patrimoni documental municipal formava un sol
fons; la segregació en fons antics i fons
administratiu va donar lloc a l’Arxiu Històric i a l’Arxiu Municipal Administratiu,
actual Arxiu Municipal Contemporani,
que el 2017 celebrarà el seu centenari.
Ubicació: l’Arxiu Municipal Contemporani
de Barcelona (AMCB) està situat (des del
trasllat del 1961) al Barri Gòtic, al districte de Ciutat Vella, al carrer del Bisbe
Caçador, número 4. Des de la Via Laietana, si agafem a peu el carrer de Jaume I
i tombem a l’esquerra cap al carrer de la

Dagueria, trobem ràpidament i immediata un carrer que el talla, Bisbe Caçador.
L’AMCB té just al costat la Reial Acadèmia
de Bones Lletres, que ocupa el bell i gòtic
Palau Requesens, reformat i ampliat al
segle XV.
Organigrama bàsic: Montserrat Beltran
(direcció), Josep Obis (responsable
de l’Arxiu Intermedi, Consulta Interna i
Transferències), Eugènia Lalanza (responsable del Servei de Consulta Externa
i Atenció a l’Usuari), pendent de designació (Àrea de Tractament Documental).
L’arxivera Eugènia Lalanza, que fa vinti-tres anys que treballa a l’entitat, s’ocupa també de la comunicació exterior, de
tal manera que va ser l’encarregada de
rebre’ns i fer la visita per l’edifici, que
durà dues hores. El dipòsit consta de set
plantes i constitueix un centre molt consultat.
El plantejament era veure tots els espais
i acabar la visita a la Sala de Consulta, on
es veurien i comentarien diferents tipolo-

gies documentals. A més de la seu central –on es feia la visita; més de disset
quilòmetres lineals–, amb documentació
històrica i de conservació permanent, hi
ha l’Arxiu Intermedi (situat al carrer Ciutat de Granada, 106, entre Sancho de Ávila i Almogàvers; barri El Parc i la Llacuna
del Poblenou), d’uns 7.500 metres lineals, amb documentació de conservació
temporal i documentació permanent que
espera el trasllat a Bisbe Caçador.
Lalanza explicà, al vestíbul estant, que
en aquest espai de l’AMCB s’hi fan exposicions temporals. Normalment s’inauguren al mes de juny, aprofitant la Setmana
i el Dia Internacional dels Arxius. L’exposició actual, comissariada pel geògraf Albert Gonzàlez Masip i titulada “Transport
urbà i ciutat”, està oberta al públic del 15
de juny de 2016 al 24 de febrer de 2017.
Permet veure, per exemple, un passi personal de lliure circulació (1936-1940)
dels autobusos La Sanjustenca, un reglament de la Companyia General d’Autobu-
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Detall de l’exposició temporal que es pot
visitar actualment. Autora Rosa M. Isart

Fragment del Llibre d’Actes Municipal
de l’any 1931. Autora Rosa M. Isart

Alguns dels continguts de l’expedient de funcionària de Rosa Sensat. Autora Rosa M. Isart

Lalanza ensenyant documentació.
Autora Rosa M. Isart

sos de Barcelona, una llibreta de pensió
d’un funcionari de transports, un certificat de treball, una memòria i pressupost
d’un projecte d’instal·lació de tracció
elèctrica als tramvies del 1898, etc.
Posteriorment el grup va anar al pis primer, on hi ha la Sala de Consulta i la petita biblioteca auxiliar. Val a dir que des del
gener del 2011 la visita a aquest arxiu
exigeix cita prèvia (es fa via web o instància). En el trajecte d’anar a visitar la
documentació guardada als compactes,
es poden veure a través del vidre algunes
restes arqueològiques de l’antiga muralla romana.
Mentre Lalanza ensenyava documentació i sistemes d’emmagatzematge
i explicava el significat dels diversos
gomets de conservació-restauració, la
fotògrafa de l’Arxiu treballava en un extrem de la sala per satisfer la demanda
de digitalitzacions. (No disposen d’escàner però sí de diverses fotocopiadores, i d’una de força gran que permet
treure reproduccions de plànols de
grans dimensions.)
L’Arxiu disposa d’una sala per als tractaments de conservació-restauració i
d’una sala polivalent on es poden fer

digitalitzacions de petit i mitjà format
i que també permet emmagatzemar.
Com a curiositat, a banda de magatzems
amb compactes d’accionament manual,
disposen d’àrees amb armaris mòbils
compactes amb accionament electrònic,
però amb la particularitat (perillositat)
que la longitud ocupa dos pisos de l’immoble (de manera que algú es pot trobar
que des del pis de dalt o des del de baix li
estiguin movent els armaris!).
La plantilla de l’Arxiu està formada per
disset persones, cinc de les quals treballen al servei d’atenció a l’usuari i a la consulta externa, i donen assessorament
i suport als consultors. Correspon a la
Secció de Tractament Documental, entre
altres funcions, descriure els documents
mitjançant el sistema AIDA, que integra i
unifica la gestió documental de tots els
òrgans de l’Ajuntament de Barcelona, així
com incloure les imatges digitalitzades
al catàleg en línia.
Per a la recuperació d’informació, es disposa de diversos instruments de descripció, tant manuals (fitxer, llibres de
registre, llistat) com informatitzats (ALBALÀ, aplicació Liceo, etc.).
La recta final de la visita, a la Sala de

Consulta, va permetre conèixer algunes
de les tipologies documentals que es
conserven a l’Arxiu. Es van mostrar, per
exemple, els documents següents:
- El Llibre d’Actes del Ple de la Corporació
Municipal, de la primera sessió del plenari després de la proclamació de la Segona
República el 14 d’abril de 1931, que establia el protocol de redactar en català.
- Un llibre de registre civil de defuncions
d’agost de 1854, que deixa constància
de les morts a causa de la pandèmia de
còlera d’aquell any.
- Una proposta del primer sistema mecanitzat de semàfors per a Barcelona del
1932.
- Un expedient del 1900 per a la creació
d’un premi anual al millor edifici privat o
públic construït a Barcelona.
- Un projecte de mercat per al barri d’Hostafrancs, signat per l’arquitecte municipal Leandro Serrallach i Mas, de 23 de
maig del 1864.
- L’expedient personal de funcionària de
la pedagoga Rosa Sensat (1873-1961),
que ingressà al Servei Educatiu Municipal el 20 d’abril de 1914, segons indica
l’expedient. També hi ha, paral·lelament,
un diari de Rosa Sensat sobre l’activitat
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Àrea de recepció i explicacions d’E. Lalanza a
la zona expositiva. Autora Rosa M. Isart

de l’Escola del Bosc, que forma part de la
Secció d’Ensenyament.
- Un expedient de repressió política instruït a un funcionari municipal de la Secció d’Hisenda (hi consta escrit a mà “fusilado”, a la coberta).
- Un expedient de cerimonial, relatiu a la
celebració del Carnestoltes del 15 al 17 de
febrer de 1931, que inclou diversos tipus
d’invitacions per al recinte, llista de noms
i nombre d’invitacions facilitades a les autoritats, cartells, fotos de les propostes
guanyadores, recull de premsa. etc.
- Projectes arquitectònics de Gaudí, Puig i
Cadafalch, i Domènech i Montaner.
- Carnets de control sanitari de les prostitutes de 1890, establert per l’Ajuntament.
L’Arxiu dóna servei tant als usuaris externs com als interns (la mateixa Administració, sobretot els serveis tècnics
dels sectors d’urbanisme o patrimoni).
Per consultar documents cal ser més

gran de setze anys; el nombre màxim en
consulta és de sis unitats documentals
en una mateixa sessió/jornada. Es reben
entre trenta i quaranta usuaris per dia.
Lalanza recorda com amb motiu de les
obres de l’AVE o de la línia 9 del metro hi
hagué un gran volum de peticions d’informació.
El padró municipal més antic que es
conserva de la ciutat de Barcelona és de
1930. Amb anterioritat a aquesta data
només es conserven índexs de padró
ordenats pels antics districtes que formaven la ciutat. Tenen també partides
de naixement, de matrimoni i defuncions. Les dels anys 1840 a 1880 estan
disponibles en el catàleg en línia. A partir
de 1881 hi ha índexs, per tant cal adreçar-se al Registre Civil amb les dades localitzades en aquests índexs per poder
disposar de les partides literals.
Els particulars que cerquen informació
sobre districtes han de tenir present

que l’AMCB té la documentació històrica
i administrativa relativa a Ciutat Vella i a
l’Eixample, però no de les zones que històricament existien com a pobles separats de Barcelona. A més, a causa de la
descentralització, urbanisme i les obres
particulars des del 1990 ja són també als
arxius de districte, i també des del 1986
i 1987 la documentació d’activitats de
districte, així com tota la documentació
actual que cada districte genera.
L’accés a la consulta en línia es fa a través del web http://w151.bcn.cat/opac/.
Però no tot està introduït en aquest catàleg conjunt de tots els centres municipals. Hi ha expedients descrits, alguns inclouen imatges vinculades i alguns estan
complets (en especial, quan els originals
estan retirats de la consulta). També hi
ha força digitalitzacions d’obra particular
i de la part de l’Eixample.
Agraïments: Eugènia Lalanza

21è Col·loqui de Ciència Arxivística / 4t Simposi
International InterPARES a Marburg
Lluís-Esteve Casellas

El passat 8 de juny tingué lloc el 21è
Col·loqui de Ciència Arxivística organitzat per l’Escola d’Arxivística de Marburg (Alemanya), en col·laboració amb
InterPARES TRUST, en l’àmbit del qual
significà el 4t Simposi Internacional
de l’equip europeu del projecte. Creada
l’any 1949, l’Escola d’Arxivística de Mar-

burg és el centre de formació de referència entre els professionals dels arxius
d’Alemanya. Vinculada a l’Arxiu d’Estat
de Hesse, està integrada a la Universitat de Marburg, la primera universitat
protestant del món, instituïda el 1527,
i autèntic motor de la ciutat. Per a fernos una idea, només cal comparar dues

xifres: 73.000 habitants, 27.000 estudiants universitaris.
Amb aquest marc, el Col·loqui aplegà
prop d’un centenar de persones, la majoria professionals alemanys però també
amb presència de diversos països europeus. Amb el títol Nascuts digitals en
el Núvol: reptes i solucions, el col·loqui
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s’organitzà en dos blocs temàtics: l’accés i el control en el Núvol. Després de la
benvinguda de l’alcalde, Franz Kahle, i de
la directora de l’Escola, Irmgard Becker, la
conferència inaugural va anar a càrrec de
Luciana Duranti (Universitat de la Colúmbia Britànica, Vancouver, Canadà), que
com a directora va presentar el projecte
InterPARES, i va posar de manifest que el
nivell de vulnerabilitat i de dependència
del mercat, en general, està vinculat a la
relació voluntària i de confiança que establim amb els proveïdors, i que aquesta
confiança no deixa de ser una percepció
social. Així mateix, remarcà les tensions
actuals en els binomis transparència-seguretat i control-estalvi econòmic de les
solucions tecnològiques en el Núvol.
Dins del primer bloc sobre l’accés al Núvol, Gillian Oliver (Universitat de Victòria,
Wellington, Nova Zelanda) va presentar
els primers resultats de l’estudi sobre la
digitalització de documents maoris, la
seva difusió en línia en aquest idioma i
la percepció de confiança d’aquests documents per part de la comunitat maori.
Cal remarcar el fet de com el context cultural pot donar una dimensió espiritual a
la digitalització i redistribució familiar de
la informació, força allunyada de la perspectiva de les institucions culturals.
En un àmbit menys místic, Julie McLeod
(Universitat de Northumbria, Newcastle, Anglaterra) exposà l’estudi sobre el
programa Care.Data del Servei Nacional
de Salut del Regne Unit, en relació amb
la confiança pública dels documents en
línia. El programa pretenia la interconnexió de totes les dades sanitàries dels
ciutadans amb vista a planificar, monitoritzar i millorar els serveis. Tanmateix, er-

rors en el disseny del projecte i en les estratègies de comunicació dels objectius
han portat a clausurar-lo pels dèficits de
confiança en la confidencialitat del tractament de les dades.
Per la seva part, Jim Suderman (Ajuntament de Toronto, Canadà) tractà la incidència del desenvolupament del govern
obert en la gestió de documents. A partir
d’exemples concrets del Canadà mostrà
com els diferents nivells i formes de participació ciutadana afecten directament
els contextos de manteniment de documents, especialment quant a la provinença i el context tecnològic.
El primer bloc el tancaren Robert Kretzschmar i Christian Keitel, que explicaren el
desenvolupament de DIMAG, el sistema
d’arxiu digital iniciat el 2006 per l’Arxiu
Provincial de Baden-Württemberg (Alemanya). L’experiència és un magnífic
exemple de cooperació i col·laboració
política, professional i tecnològica, atès
que actualment el sistema es manté entre diferents arxius d’estat i dóna servei a
d’altres, fins i tot municipals, que col·laboren en el seu finançament.
En el segon bloc, sobre control en el Núvol, Giovanni Michetti (Universitat La
Sapienza, Roma, Itàlia) exposà l’evolució
de PaaST (Preservation as a Service of
Trust), model de preservació digital en
el Núvol que pretén definir la interacció
d’accions, agents i objectes en un espai
no limitat a un únic repositori o sistema.
Özgür Külcü (Universitat d’Hacettepe,
Ankara, Turquia), a partir de l’anàlisi detallada de diferents models de descripció
i la seva comparació en les pràctiques de
diversos centres internacionals i també
turcs, va presentar les línies mestres per
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a un model de descripció aplicat a institucions turques. També en relació amb
els models i pràctiques de descripció,
Christopher Prom (Universitat d’Illinois,
Estats Units) presentà un estudi preliminar sobre l’impacte dels canvis ens les
formes documentals i els sistemes de
comunicació d’organitzacions i individus
en la pràctica tradicional de la descripció
arxivistica.
L’experiència catalana també hi fou
present mitjançat qui susbcriu aquesta
nota, en representació de l’Ajuntament
de Girona. La presentació, vinculada a
l’estudi de cas de Girona, exposà la incidència dels serveis digitals entre administracions públiques en la gestió de
documents i, més específicament, des
de la perspectiva de l’Ajuntament, tenint
en compte l’eferverscència legislativa,
d’iniciatives i de terminis legals per a la
transformació digital de l’Administració.
Finalment, Corinne Rogers, coordinadora
d’InterPARES (Universitat de la Colúmbia
Britànica), va presentar el resultat final
de l’anàlisi de requisits per a la contractació de serveis en el Núvol. Sens dubte,
un dels productes més interessants del
treball és la Llista de Comprovació de requisits per a la contractació de serveis,
com a eina per a avaluar els contractes
vigents i les propostes de proveïdors o fixar requisits per a complir. Pròximament
aquest document es traduirà al català.
El Col·loqui, les actes del qual es publicaran properament, va finalitzar amb
una puntualitat prussiana i va servir per
a tancar un dia intens amb continguts de
procedència i temàtica diversa, fet que
motivà les intervencions del públic i un
interessant debat.
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InterPARES TRUST: 6a reunió de treball de l’equip europeu
a Marburg
Lluís-Esteve Casellas

InterPARES TRUST té per objectiu generar coneixement entorn de la preservació de documents digitals en el Núvol, i
que els resultats i productes que s’obtinguin serveixin de base per a l’elaboració
d’estàndards internacionals i el disseny
de polítiques, estratègies i plans d’actuació que garanteixin l’autenticitat i la
confiança en els documents al llarg del
temps. El seu caràcter interdisciplinari
abasta aspectes com la infraestructura
tecnològica, la seguretat de la informació, la gestió dels documents, l’accés a
la informació i la regulació jurídica i d’aspectes legals que se’n deriven.
El desplegament del projecte s’estructura en equips continentals més un altre de centrat en organitzacions transnacionals, a partir del treball en l’àmbit
local, en línia i dos cops l’any en reunions presencials. Aquesta vegada vint-isis persones de dotze països diferents
ens reunirem els dos dies següents al
4t Simposi Internacional d’InterPARES
TRUST, el 9 i 10 de juny, a la mateixa ciu-

tat de Marburg, en la 6a reunió de treball
de l’equip europeu del projecte.
A més d’una breu revisió de la logística
de futures reunions i de donar a conèixer noves oportunitats de difusió de la
recerca en diferents congressos i simposis, aquestes reunions serveixen per
a posar en comú els avenços i dificultats en els àmbits de recerca de cadascú. En aquesta ocasió, el primer dia es
va dedicar a debatre entorn d’estudis
de cas en curs a Israel sobre l’avaluació de documents al web mitjançant les
dades aportades per Google Analytics;
a Rússia, sobre el desenvolupament
del marc normatiu i d’estàndards en
gestió de documents i arxius en línia; a
Turquia, sobre la usabilitat i la interacció humana en sistemes informàtics de
gestió de documents; a Croàcia, sobre
la preservació dels documents digitals
lliurats al Dipòsit Legal Nacional i, també, sobre TRUSTER, un projecte de preservació digital basat en blockchain;
diversos estudis del Regne Unit, alguns
per a la seva aprovació final i d’altres
en curs, per exemple sobre models
econòmics per a l’emmagatzematge de
documents en el Núvol, el rol dels professionals en l’àmbit del Govern Obert,
les dades obertes, etc. Des de Suècia es
va proposar un nou estudi sobre la preservació a llarg termini de BIM (Building
Information Modeling), un procés de
generació i gestió de dades durant el ci-

cle de vida de la construcció d’un edifici
mitjançant un programari dinàmic de
modelat; certament, un plantejament
força nou a casa nostra i al qual caldrà
estar atents.
El segon dia de reunió el dedicàrem a debatre com es pot encarar la segona fase
del projecte. Si fins ara s’han estat fent
estudis de cas i de recerques en àmbits
concrets, ara és el moment de començar a creuar resultats per a obtenir-ne
un d’abast més global i transversal.
Val a dir que el plantejament i la metodologia emprades per Luciana Duranti i
Corinne Rogers per a relacionar els més
del centenar d’estudis, convergir en els
resultats i dissenyar possibles línies
de col·laboració entre diferents països
i equips fou, amb independència del
tema tractat, una classe magistral en
gestió de projectes. Sense dubte a les
nostres universitats els queda un llarg
camí per a recórrer.
Com sol ser habitual, tot i no ser preceptiu, la reunió va acabar amb una interessant visita a l’Arxiu d’Estat de Hessen,
documentalment molt potent i professionalment molt competent, la base
perfecta per a l’Escola d’Arxivística de
Marburg, just al costat. Finalment, els
supervivents a aquesta marató arxivística vàrem poder dedicar el vespre a visitar breument i de manera més distesa
aquesta esplèndida ciutat universitària
que és Marburg.
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La proposta

Barcelona: 800 dies sota les bombes.
La Guerra Civil a Barcelona
Sara Garcia Lopez

Els bombardejos de Barcelona van ser
una constant durant la Guerra Civil espanyola, i van arribar al seu punt més
terrorífic el març de 1938, en què els
atacs es van fer de manera constant i es
van produir moltíssimes víctimes civils.
L’equip de BTV Datalab ha creat el projecte “Barcelona: 800 dies sota les bombes.
La Guerra Civil a Barcelona”, que pretén
mostrar aquells fets de forma molt visual
i molt didàctica a partir de dades obtingudes de diferent fonts i que té com a punt
central les víctimes humanes.
El projecte presenta dues parts principals. Per una banda, hi ha un mapa
navegable que presenta les dades dels
dinou bombardejos més destructius i
els impactes a noranta-tres punts de la
ciutat. Ens permet conèixer els carrers
que van ser bombardejats i els situa en
els diferents moments de la cronologia
en què es van anar succeint els fets. Alhora, en un dels marges, podem veure
un comptador de les víctimes i una successió de diferents imatges històriques
que emfatitza la crueltat dels fets.

El mapa presenta les dades en tres capes de visualització diferents: el plànol
Vicenç Martorell de 1930, el mapa actual de Barcelona i la imatge de satèl·lit.
El mapa ens permet observar la ubicació de les bombes així com la dels 1.354
refugis catalogats per l’Ajuntament de
Barcelona a la Carta Arqueològica de
Barcelona. Les dades s’han obtingut a
partir de la informació de l’Arxiu Municipal Contemporani recollida al llibre Perill
de bombardeig, de Santiago i Elisenda
Albertí.
Per altra banda, l’equip de BTV Datalab
ha creat també una base de dades que
permet fer consultes sobre les víctimes. Així, es pot fer la cerca per noms,
cognoms i dia de la mort en el cas de les
2.017 víctimes identificades, d’un total
de 2.404 registres de Barcelona, 1.065
amb edat i 1.209 amb ubicació. La base
de dades també permet la descàrrega
en diferents formats: .xlsx, .csv i .ods.
L’objectiu de tot aquest procés no és
simplement elaborar un registre, sinó
també donar a conèixer el fets i man-

tenir-los en la memòria: “No és només
una llista: és la tragèdia de les famílies
trencades, l’emoció que perdura dues,
tres o quatre generacions més tard. Tenim un objectiu comú: conèixer tots els
noms, no permetre que la història caigui
en l’oblit”.
Aquest recurs digital compta també amb
una cronologia que il·lustra el context
històric en què es van produir els bombardejos i un apartat que recull històries
i imatges d’algunes de les víctimes de
manera molt emotiva, encapçalat per
la citació de Josep Benet, que reflecteix
de forma molt clara l’objectiu d’aquesta
secció: “Un país no pot esdevenir normal
si no coneix, amb nom i cognoms, totes i
cadascuna de les víctimes d’una guerra
viscuda. El seu estudi constitueix una
obligació ineludible que necessàriament cal abordar, com correspondria
fer a qualsevol país civilitzat”. Aquest
apartat busca també la implicació dels
ciutadans i familiars de les víctimes que
en puguin aportar les històries i ampliar
així el relat dels fets.
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Finalment, trobem un making off on
es recull tot el procés d’elaboració del
projecte, que s’inicia amb els registres
recollits per Joan Villarroya a la tesi de
llicenciatura Els bombardeigs de Barcelona durant la Guerra Civil (1936-1939),
publicada el 1981. La informació que ha
estat reutilitzada apareixia a l’apèndix i
consta de 2.227 línies, havia estat escrita a màquina i no hi havia cap versió
digitalitzada, així doncs, com a part del

projecte, es va escanejar tota aquesta
informació en format pdf i més tard es
va passar a format text, i d’aquí es va
convertir en un full de càlcul que permetés fer el contingut recercable a partir
d’un programa en llenguatge Python;
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a continuació, aquesta informació es
va bolcar al format json. Finalment, es
va dur a terme un procés de correcció i
neteja de les dades en què es van confrontar els 2.227 registres de la base de
dades amb els del llibre.

Recurs digital:
http://www.btv.cat/lab/datalab/ca/projecte/barcelona-temps-de-bombes/

De l’arxiu a l’arxiver

Jordi Sacasas Segura

Em dic Jordi Sacasas Segura. Sóc l’arxiver de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria
del Pi (APSMP) i el conservador del seu
museu i tresor. Ho sóc oficialment des
de l’any 2011, però la meva vinculació a
la basílica i al seu arxiu ve de molt més
antic. Des de fa molts anys els meus
interessos han estat orientats al coneixement de la història, la història de
l’art i la musicologia, i en aquest sentit

ja l’any 1982 vaig formar part de l’equip
que va posar en marxa l’Arxiu Històric
de Sant Andreu de Palomar, actualment
Centre d’Estudis Ignasi Iglesias (CEII),
on vaig treballar juntament amb els historiadors Martí Pous i Serra, Joan Josep
Busqueta i Riu, i altres. Precisament va
ser per aquests interessos particulars
que l’any 1992, juntament amb el músic
David Malet i Casamitjana, vaig plante-

jar el projecte de recuperar la històrica
Capella de Música de Santa Maria del
Pi, fundada al segle XV i existent fins a
l’any 1936. Aquest projecte va ser molt
ben rebut per la comunitat del Pi i es va
posar en marxa aquell mateix any. És
llavors, mentre organitzàvem la formació coral, que vaig entrar en contacte
amb l’arxiu de la basílica, on vaig conèixer mossèn Joan Miralles i Zamora, his-
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toriador de l’antic poble i actual barri de
Sants alhora que custodi de l’arxiu del Pi.
La recerca sobre la història de la Capella
de Música em va permetre treballar en
un fons documental fascinant però molt
poc conegut fins a aquell moment, i ràpidament m’hi vaig vincular. Juntament
amb mossèn Miralles i l’altre historiador
del Pi, mossèn Tomàs Verges, vaig introduir-me en la història de Santa Maria del Pi i la de les personalitats que hi
van estar relacionades, com Sant Josep
Oriol. Precisament sobre aquest darrer
i amb la col·laboració de mossèn Vergés, l’any 1996 vaig realitzar el guió i la
posta en escena del Retaule del Doctor
Pa i Aigua, un espectacle teatral que
es fa a la basílica sobre la vida i l’obra
d’aquest sant barceloní.
El Retaule de Sant Josep Oriol també em
va permetre relacionar-me estretament
amb la comunitat parroquial i amb els
diferents grups que s’hi allotgen, com
ara el Patronat d’Amics dels Gegants del
Pi i, juntament amb ells i altres persones interessades, vaig anar descobrint
el valuós patrimoni moble de la basílica,
i vaig iniciar com a voluntari un projecte de descoberta, catalogació i mínima
conservació.
L’any 2011, en el context d’una nova
gerència de la basílica, vam proposar
un projecte més global i seriós en relació amb el patrimoni, en què es posà en
marxa la posta en valor en una exposició
permanent oberta al públic. Per a poder
documentar correctament les obres exposades, també calia posar atenció a
l’arxiu i recollir el testimoni que mossèn
Miralles i Núria Téllez havien deixat. És
en aquell moment en què vaig ser no-

menat oficialment arxiver i conservador
del Pi.
El primer que vam plantejar en afrontar
la intervenció a l’APSMP va ser fer una
anàlisi de l’estat del fons, en què vam
determinar que l’estat físic de la documentació en aquell moment en general
era molt bo. L’edifici, construït expressament per a contenir l’arxiu de la reverenda comunitat l’any 1764, havia
estat concebut amb un magnífic criteri,
de manera que reunia condicions molt
bones per a conservar la documentació.
Ventilat i sense gaires oscil·lacions tèrmiques, havia permès que la documentació respirés i es conservés en condicions més que adients. Un altre tema era
l’estat d’ordenació de les sèries, que, un
cop acabada la Guerra Civil, l’any 1943,
van tornar en piles de papers, de manera que es va perdre la classificació original. Val a dir que l’arxiu va ser salvat de
les flames in extremis gràcies a l’heroic
rescat protagonitzat per Jordi Rubió i
Balaguer, Pere Bohigas i Balaguer i altres companys, el quals, a instàncies
d’Agustí Duran i Santpere, s’havien jugat
la vida per salvar els lligalls del Pi mentre l’església cremava el dia 20 de juliol
de 1936.
Un cop tornada la documentació al
Pi, l’any 1943 es van reunir en un mateix fons, anomenat històric, els arxius
provinents de diferents productors,
la Junta d’Obra, la Comunitat, les Comissions, etc., i es va interpretar, amb
plantejaments del moment, que tots els
documents formaven part d’una sola activitat, la Parròquia del Pi. D’aquesta manera es va produir confusió entre sèries
generades per la mateixa activitat, però
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de diferents productors. En un primer
moment, s’encarregà l’ordenació de l’arxiu a mossèn Trinitat Prat, que inicià una
primera classificació temàtica i amb caràcter erudit que continuà, amb aquest
mateix criteri, el seu successo, mossèn
Joan Miralles. L’any 2001, mort aquest
darrer, els historiadors mossèn Tomàs
Vergés i la historiadora Núria Téllez,
amb un equip de dos companys més, es
van fer càrrec de l’arxiu, i en part continuaren la feina anterior, però introduint
ja alguns criteris d’arxivística actuals.
Calia, doncs, segons el meu parer i un
cop nomenat arxiver, estudiar primer
amb deteniment quina havia estat la
formació orgànica d’aquest fons documental per tal d’escatir les diferents
funcions administratives i de gestió
realitzades en el microcosmos que era
la parròquia del Pi. Mitjançant els reglaments de les corporacions i a la descoberta d’un catàleg de l’arxiu de l’Obra de
1852, es van poder diferenciar les funcions de cada productor i començar a reconstruir la classificació antiga. Ajudat,
doncs, per un equip de voluntaris, vàrem tancar l’arxiu al públic momentàniament, per a iniciar un inventari basat en
el creixement orgànic històric i per començar a disposar la documentació en
unitats d’instal·lació seguint aquests
nous criteris. La documentació, que fins
a aquell moment estava disposada en
prestatgeries metàl·liques que ocupaven sense cap protecció les dependències històriques, va ser traslladada a
un nou espai construït expressament.
El trasllat ens va permetre recuperar
l’espai de l’antiga Sala Capitular del Pi,
que, un cop restaurada, es va convertir
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en una confortable sala de lectura. Pel
que fa al tractament arxivístic de la documentació, el que s’ha fet fins ara inclou la diferenciació dels productors, la
disposició en unitats d’instal·lació i la
confecció d’un inventari que permet accedir a les diferents sèries. Hem enllestit, amb l’ajuda de l’equip de voluntaris,
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el quadre de classificació i hem començat a tractar les sèries més importants,
aplicant la NODAC, per tal de deixar-les
a punt per a abocar la informació a una
base de dades. Un cop realitzades totes
aquestes feines i amb les característiques mínimes per a ser consultat amb
comoditat, l’arxiu es va inaugurar el dia

29 de gener d’enguany, amb la presència de moltes persones del món dels
arxius, tant de l’àmbit eclesial com civil.
Ara resta continuar la feina en aquesta
línia i també fer conèixer aquest important fons, en gran part inèdit, als investigadors i públic en general.

• Projectes en curs de les vocalies de Treball, Publicacions, Serveis, Activitats, Relacions Institucionals i Comunicació
• Explicació de les darreres reunions institucionals dutes a terme

Moviments de socis

La junta informa

Ordre del dia SESSIÓ 7/2016
• Presentació de l’estat de comptes en
data de setembre de 2016
• Estat dels contactes duts a terme en
relació amb el Congrés d’Arxivística de Catalunya 2017
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