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El dia 13 de març l’Associació d’Arxivers ha signat un protocol de 
col·laboració amb l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). Aquest 
fet és el resultat d’un any de converses i intercanvis d’opinions 
molt productiu, iniciat ja per la Junta anterior i que ha pogut 
culminar de manera més que positiva amb l’acord actual. La 
necessària implicació de la gestió de documents en matèria 
de transparència, preservació de la probitat i accés efectiu a la 
informació s’ha valorat com un dels punts centrals del protocol 
amb l’OAC. Es fa palès que sense aquesta implicació teòrica, 
tècnica i metodològica, i que sense els professionals que la fan 
possible, de cap de les maneres es creïble un accés complet 
i de qualitat a la informació. Amb l’acord també es fa palès que 
la gestió de documents és concebuda com una pràctica d’abast 
transversal, que troba una utilitat social de primer ordre que 
sobrepassa la no poc important millora dels procediments 
de producció documental, la simplificació administrativa o la 
millora continuada dels processos de gestió. D’aquesta manera, 
la gestió de documents s’entén com a instrument bàsic per a 
facilitar l’accés a la informació que ha de permetre la rendició 
de comptes, la mesura de les bones pràctiques organitzatives 
i empresarials i, en darrera instància, l’avaluació de la probitat i 
dels comportaments sincers i honestos. La gestió de documents 
és instrument, però també és un indicador complet que permet 
validar el grau de bon govern de les organitzacions, tant públiques 

com privades. De nou es manifesta que darrere l’esforç tècnic del 
professional de l’arxivística i la gestió de documents hi ha un fort 
compromís social, que transcendeix la mera difusió cultural. No 
oblidem, en aquest sentit, el punt 1.2 del Codi deontològic dels 
arxivers catalans, que porta per títol “Envers la societat”. S’hi 
manifesta que els arxivers-gestors de documents han de “fer 
efectiu el dret a la informació per a garantir l’oportunitat de totes 
les persones a participar i desenvolupar-se lliurement i plenament 
en la vida social”. Aquest punt es complementa amb el punt 1.3, 
en què de manera més específica es diu que el nostre col·lectiu 
ha de “facilitar i promoure el dret d’accés als documents, com 
a garantia de la seguretat jurídica en la relació de les persones 
amb les institucions, de la transparència administrativa i del 
control de l’activitat institucional”. Ambdós punts defineixen amb 
precisió el compromís social que hem d’invocar cada vegada que 
es posi en dubte o es frivolitzi la nostra professió.
Per tot plegat, l’acord entre la nostra associació i l’OAC s’ha 
concebut com una necessitat prioritària d’ambdues parts, sigui 
quin sigui el marc jurídic final que s’esdevingui un cop s’aprovi 
la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern que 
s’està tramitant al Parlament de Catalunya. No hem d’oblidar 
tampoc que aquest mateix Parlament, amb l’adopció de la 
Declaració Universal sobre els Arxius l’any 2013, ha incorporat 
en el seu ideari “el caràcter essencial dels arxius per a garantir 
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una gestió eficaç, responsable i transparent per a protegir els 
drets de la ciutadania” i s’ha adherit al principi que “l’accés lliure 
als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou 
la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i millora 
la qualitat de vida”. Esperem que en el procés de tramitació i 
discussió de la Llei, encara en actiu, aquestes consideracions 
planin sobre la presa de decisions.
El protocol amb l’OAC implica, per part de l’Associació, i per tant, 
per part de tot el col·lectiu professional a qui representa, una 
presa de posició inequívoca devers els objectius d’accessibilitat 
a una informació clara i diàfana que permeti la rendició de 
comptes, l’administració de justícia i la regeneració democràtica 
de les institucions. L’intercanvi de coneixement i l’oferta de 
formació específica que permetrà el protocol s’orienten cap a 
aquests objectius i poden contribuir a dinamitzar el nostre sector 
professional. No cal dir que és diferent concebre la nostra feina 
com la de tècnics en organització de processos administratius 
que com la de tècnics en organització de processos 
administratius que desvetllen els mals funcionaments i 

localitzen els documents que aporten la informació més rellevant 
i que, per tant, són més auditors de la qualitat, l’autenticitat i 
la sinceritat documental que no pas una altra cosa. De tècnics 
en gestió a auditors de qualitat. De gestors de documents a 
agents d’una accessibilitat permanent. La professió canvia, 
s’adapta a les noves necessitats, perfecciona les seves funcions 
i incorpora nous objectius. No cal dir, per tant, que aportar el 
nostre coneixement i metodologia en matèria d’anticorrupció ha 
de permetre continuar guanyant visibilitat a fi de normalitzar la 
percepció que els nostres dirigents han de tenir dels arxius i de 
la gestió de documents, perquè el problema és essencialment 
cultural, i cal continuar rebel·lant-nos contra això.
L’acord amb l’OAC, en darrera instància, obre un camí cap a 
l’establiment de relacions amb altres agents implicats en la 
transparència i l’accés a la informació pública. Demostra que 
externament a la professió hi ha fretura de coneixement tècnic 
específic que faci real un accés complet a la informació. No cal 
dir que l’OAC és una oficina que posa el focus d’atenció en el 
coneixement del màxim d’informació possible, l’ajustada presa 
de decisions en matèria d’anticorrupció i l’ètica en la gestió. No 
cal dir que altres agents com l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades viu en la paradoxa d’haver de sol·licitar el màxim 
d’informació possible per elaborar els seus informes sobre 
l’accés més o menys restringit a la informació pública. No cal dir 
que la Sindicatura de Greuges apel·la per un servei clar i precís a 
les queixes ciutadanes sobre la inaccessibilitat d’informació. No 
cal dir que no concebre la gestió de documents com la clau de 
pas a un accés real i precís a la informació és simplement defugir 
el problema, excusar-se en una presumpta desorganització 
endèmica de la documentació i no saber reconèixer l’existència 
de mecanismes de control eficaços i eficients. I aquest 
desconeixement és novament un problema cultural, de cultura 
organitzativa i de la cultura del secretisme i la poca transparència 
que viu aquest país des de fa moltíssim temps.
En definitiva, és un problema cultural i de Cultura; però, d’això, ja 
en parlarem un altre dia.

 Carlos Henrique da Silva Ayres,
© 2014 FCPAméricas, LLC

Com ja és tradició, biennalment la Sub-
direcció General d’Arxius i Museus de la 
Generalitat de Catalunya, l’Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona, l’Arxiu Municipal de Barcelo-
na i l’Associació d’Arxivers-Gestors de 
Documents de Catalunya coorganitzen 

el 8è Laboratori d’Arxius Municipals, que 
tindrà lloc el 10 d’abril vinent a la seu del 
CCCB (Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona).
Aquest espai de trobada pretén servir per 
a l’intercanvi d’experiències, el debat i la 
reflexió dels arxivers i arxiveres munici-

pals i contribur, així, a l’avenç en l’acció 
dels mateixos arxius municipals. 
Enguany, el tema de la jornada és “Els fons 
privats als arxius municipals” i s’iniciarà 
amb una ponència a càrrec conjuntament 
de Teresa Cardellach, de l’Arxiu Municipal 
de Terrassa, i Josep Matas, advocat, que 

El 8è Laboratori d’Arxius Municipals 

Betlem Martínez

El vocal informa
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ens presentaran una panoràmica sobre la 
naturalesa dels fons documentals privats, 
el seu règim jurídic, les polítiques de cap-
tació dels arxius públics en general i dels 
arxius municipals en particular, i els diver-
sos factors que hi intervenen. 
A continuació, es duran a terme tres ta-
llers en els quals els assistents treballa-
ran en grup de manera simultània.

1r taller: Polítiques públiques d’in-
gressos de fons
El taller està coordinat per Lluís-Esteve 
Casellas, de l’Arxiu Municipal de Girona, 
i compta amb la participació com a fila 
zero d’Àngels González, de l’Arxiu Munici-
pal de Viladecans; Nicolau Guanyabens, 
de l’Arxiu Municipal de Montornès del Va-
llès, i Joaquim Nolla, de l’Arxiu Municipal 
de Tarragona, que ens parlaran de les 
polítiques de captació i les planificacions 
dels ingressos dels fons documentals.

2n Taller: Protocols d’actuació i 
tractament arxivístic
Està coordinat per Joaquim Daban, de 
l’Arxiu Municipal de Lloret de Mar, i comp-
ta amb la participació com a fila zero de 
Josep Conejo, de l’Oficina de Patrimoni 
Cultural; Anna Magrinyà, de la Subdirec-
ció d’Arxius i Museus de la Generalitat de 
Catalunya, i Ariadna Mercado, de la Ge-
neralitat de Catalunya, que ens parlaran 
dels protocols d’actuació per a cada cas a 
l’hora d’ingressar aquests fons en l’àmbit 
jurídic i tècnic.

3r Taller: Formes de difusió i co-
municació
El taller està coordinat per Jordi Serchs, 

de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, i comp-
ta amb la participació com a fila zero de 
Susanna Muriel, de Fotoconnexió; Ma-
ria Luz Retuerta, de l’Arxiu Comarcal del 
Baix Llobregat, i Dolors Visa, de l’Arxiu 
Municipal de Barcelona, que tractaran un 
aspecte que cal valorar, com a culmina-
ció del tractament arxivístic, com és la 
difusió i la comunicació d’aquests fons 
privats amb l’aplicació de les TIC i l’opti-
mització de la xarxa d’internet.
Per acabar, la taula rodona de la tarda 
versarà sobre el tema “La captació de 
fons documentals privats en instituci-
ons públiques”, moderada per Xavier 
Tarraubella, de l’Arxiu Històric de la Ciu-
tat de Barcelona, i en què participaran 
Carles d’Armengol, de la Fundació Moret 
i Marguí; Sandro Machetti, de la Univer-
sitat de Lleida; Juan Naranjo, de Soler y 
Llach Subastas Internacionales; Jesús 
Navarro, del Museu d’Art Jaume Morera 
de Lleida, i Joan Soler, de l’Associació 
d’Arxivers-Gestors de Documents de Ca-
talunya. El focus de la taula serà la cap-
tació de fons documentals privats en ar-
xius municipals i en altres equipaments 
culturals i el debat que es genera entorn 
dels diferents criteris que decideixen la 
destinació d’aquests fons.
Aquesta jornada vol analitzar l’estat ac-
tual de tot això, intercanviar experièn-
cies i debatre la relació actual dels fons 
privats i els arxius municipals. Estem 
convençuts que només d’aquesta mane-
ra podrem compartir la feina feta fins ara 

i plantejar els objectius i les actuacions 
que ens permetin avançar en la captació, 
el tractament i el valor afegit dels fons 
privats en el si dels arxius municipals.
En definitiva, esperem que aquest Labo-
ratori, d’inscripció gratuïta, sigui del vos-
tre interés i que puguem comptar amb la 
vostra participació.

Curs Com fer un petit projecte de digitalització

Scheherazade Bermejo Barba

Els dies 24 de febrer i 3 de març del 2014 
a la seu de l’AAC-GD (Sala Abad Escarré) 
es va impartir el primer curs del Progra-
ma de formació continuada, impartit pel 

professor Miquel Térmens Graells del 
Departament de Biblioteconomia i Docu-
mentació de la Universitat de Barcelona, 
especialista en projectes de digitalitza-

ció. El curs va tenir una durada de vuit 
hores i s’hi van donar les pautes per dur a 
terme un petit projecte de digitalització. 
Abans de començar un projecte d’aquest 

Destaquem

Accedeix al programa complert del LAM
http://www.arxivers.com/publicacions/noticies/987.html#.UzlOFXN5Gio
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Curs Fotos en conserva. Mitjans casolans per a conservar 
els teus records, a l’Arxiu Històric de Sabadell

David Gonzàlez

tipus ens hem de preguntar per què l’ar-
xiu vol realitzar la digitalització i quin 
serà el destí de la documentació digitalit-
zada. En funció d’això, hem de planificar 
el projecte per tal d’implicar-hi els nos-
tres caps i convèncer-los dels beneficis 
que té, amb la finalitat de poder obtenir 
els recursos econòmics necessaris. Per 
aquesta raó, tant si la digitalització la fa 
el mateix arxiu com si es decideix sub-
contractar el servei, el projecte de digita-
lització ha de preveure’n els costos eco-
nòmics, materials i personals. 
En un projecte de digitalització hem de 
tenir en compte els aspectes següents: 
el format tècnic (condicionat per l’ús del 
producte digitalitzat), el personal de què 
es disposa per a fer la feina, la preparació 
del material (identificació, possible nete-
ja o restauració i etiquetatge) i l’equipa-
ment, la maquinària i el programari per 
a digitalitzar. Miquel Térmens va reco-
manar, per a fer l’escaneig, una càmera 
rèflex digital de 18 megapíxels, amb ob-
jectiu fix de 50 mm, connectada a l’ordi-
nador, que permet fer les fotografies via 
control remot subjectant la càmera amb 
un sistema tipus copy stand.
Un cop feta la digitalització, hem de pre-
veure’n l’emmagatzematge i tenir pre-
sent que invertir en còpies de seguretat 
en garanteix la conservació en un futur. 
Es recomana guardar les imatges en di-
ferents espais o edificis, o en el servidor 
central de l’organisme i, per tant, cal im-
plicar els informàtics en el projecte. La 
descripció també és imprescindible per 
a poder recuperar amb facilitat les dades 
(inventari, catalogació, marcatge, me-

tadades). Cal, doncs, programar tota la 
feina que s’ha de fer en un calendari de 
treball, la qual cosa ens permet saber la 
durada que tindrà el projecte.
Si la digitalització se subcontracta és 
l’arxiu qui ha d’indicar els procediments 
de treball i demanar una prova inicial per 
comprovar que la feina es fa com volem. 
Finalitzat el projecte, hem de fer difusió 
dels resultats amb l’objectiu d’ensenyar 
els beneficis que comporta la feina que fa 
l’arxiu dins l’organisme. 
Personalment, he de dir que m’ha sem-
blat un curs molt interessant i profitós 
per al meu desenvolupament profes-
sional, ja que m’ha permès reflexionar 
sobre de quina manera els arxivers en-
foquem la digitalització en els nostres 

arxius i m’ha fet veure que a l’hora de 
dur a terme un projecte d’aquest tipus 
hi ha molts aspectes que cal conside-
rar que no m’hauria plantejat mai que 
s’haguessin de tenir en compte. Nor-
malment només es  preveu el cost i la 
feina pròpia de la digitalització, però la 
realitat és que es tracta d’un projecte 
més complex i global.
Per acabar, voldria agrair l’esforç que fa 
l’AAC-GD de beneficiar els socis (nume-
raris i adherits) en situació d’atur, com 
en el meu cas, amb una bonificació del 
50% en el preu dels cursos de formació 
continuada. Gràcies a aquesta fórmula, 
que ens ofereix un cost més assequible, 
podem continuar formant-nos i no ens 
quedem aturats.

L’associació cultural Fotoconnexió ha 
impartit el curs “Fotos en conserva. Mit-
jans casolans per a conservar els teus 
records” a l’Arxiu Històric de Sabadell. 
Aquesta activitat s’inscriu dins dels ac-
tes de commemoració dels 30 anys de 
servei d’arxiu a la casa Ponsà i està pen-
sada per a les persones que conservin 
fotografies en el seu àmbit domèstic i/o 
que tinguin interès en la fotografia.
“Fotos en conserva” pretén oferir unes 
primeres pautes per a la identificació i 

conservació de documents fotogràfics 
que es guarden en arxius familiars. Alho-
ra, vol promoure la implicació dels parti-
cipants en el curs en la conservació de 
les seves imatges amb l’aprenentatge 
de nocions bàsiques d’alguns dels pro-
cediments antics més habituals i de les 
degradacions més comunes que poden 
afectar-les.
La metodologia del curs ha consistit en 
la realització de dues sessions estruc-
turades en quatre parts: Història de la 

fotografia, Criteris per a la classificació i 
ordenació del nostre arxiu, Receptes sen-
zilles per a la conservació de les fotogra-
fies i Introducció a la imatge digital. En 
aquestes classes, impartides per Núria 
F. Rius, Christina Guldager, Susanna Mu-
riel i Pep Parer, s’han donat un seguit de 
pautes bàsiques i teòriques combinades 
amb la presentació d’exemples pràctics.
Fotoconnexió és una associació cultural 
sense ànim de lucre nascuda l’any 2011 
la finalitat de la qual és la investigació, 

Miquel Térmens en una instantània del curs.
Autora: Scheherazade Bermejo Barba
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El passat dimecres 12 de març l’Associ-
ació d’Arxivers-Gestors de Documents 
de Catalunya (AAC-GD) va presentar el 
número 36 de la revista Lligall a l’Arxiu 
Històric de Tarragona. 
Ricard Ibarra, director de l’Arxiu Històric 
de Tarragona, va encetar l’acte donant 
la benvinguda als presents i agraint a 
l’AAC-GD la iniciativa de presentar la seva 
revista científica al llarg del territori ca-
talà. A continuació va intervenir Gerard 
Mercadé, vocal de publicacions de l’AAC-
GD, que va destacar que el darrer número 
de Lligall tanca l’etapa de l’anterior con-
sell de redacció, dirigit per Àngels Bernal, 
en la qual Lligall ha sabut fer evolucionar 
considerablement els seus continguts 
i seccions cap a una revista molt més 
atractiva. Mercadé va explicar que el nou 
consell de redacció, format per deu mem-
bres, estarà dirigit per Teresa Cardellach 
i que pretén continuar la tasca iniciada 
per l’equip anterior i transformar la re-
vista per tal de fer-la més visual, alhora 
que es buscaran noves estratègies per 
a treure’n un rendiment econòmic més 

gran mitjançant accions com ara la ven-
da d’articles solts o d’exemplars sencers 
en format electrònic. 
Seguidament va prendre la paraula Joan 
Soler, president de l’AAC-GD, que va posar 
èmfasi en la importància i l’oportunitat 
del número 36 de Lligall, atès que ens 
trobem immersos en un moment en què 
cal fer canvis profunds en el Sistema 
d’Arxius de Catalunya (SAC). En conse-
qüència, l’anàlisi de l’aplicació i el desple-
gament de la Llei 10/2001 d’arxius, que 
és el tema central d’aquest número de 
Lligall, ha estat un bon marc per a afron-
tar la reflexió sobre aquests canvis. Soler 
va destacar les importants mancances 
del SAC que assenyalen els diferents 
articles d’aquest número de Lligall, com 
per exemple el lideratge en la capçalera 
del sistema i el poc desenvolupament 
de polítiques consistents, especialment 
d’aquelles que es relacionen amb el des-
plegament de la gestió de documents i 
l’Administració electrònica.
En aquest punt, Joan Soler va exposar 
als presents els projectes, activitats i 

objectius principals en què treballa la 
nova junta de l’AAC-GD. Va esmentar les 
nombroses esmenes que s’han presen-
tat a la Llei de transparència, accés a la 
informació i bon govern, per tal que es 
reforci el paper de la gestió documental 
com a garant d’una transparència real. Va 
explicar en quin punt es troba l’estudi so-
bre la situació i el mercat laboral dels pro-
fessionals de l’arxivística i la gestió do-
cumental, que es presentarà en primícia 
en la propera Jornada d’Estudi i Debat. 
Va recordar que l’AAC-GD dóna suport al 
congrés Arxius i Indústries Culturals, que 
se celebrarà entre l’1 i el 15 d’octubre a 
Girona, del qual s’espera que sigui una 
gran oportunitat perquè es visualitzin 
molts dels projectes que s’estan duent 
a terme en el si de l’arxivística catalana. 
Així mateix, va anunciar el proper Labora-
tori d’Arxius Municipals (LAM), que amb 
el títol “Els fons privats als arxius muni-
cipals” pretén traçar una panoràmica so-
bre la naturalesa dels fons documentals 
privats, i les polítiques de captació dels 
arxius públics. 

conservació i difusió de la fotografia i el 
patrimoni audiovisual en tots els seus as-
pectes, principalment, en l’àmbit català.
Els membres de Fotoconnexió són pro-
fessionals i amateurs que provenen de 
diferents àmbits, públics o privats, i que 

tenen un interès comú per l’estudi de la 
fotografia i l’audiovisual. Les especia-
litats dels integrants del grup són tan 
variades com complementàries i les més 
representades són les de fotògrafs, arxi-
vers, bibliotecaris, professors d’Història 

de l’Art, col·leccionistes i investigadors, 
entre d’altres.
Actualment, Fotoconnexió col·labora en 
diferents projectes, com la digitalització 
i documentació de les fotografies que va 
fer Francesc Boix (el fotògraf del camp 
d’extermini nazi de Mauthausen) durant 
la guerra civil espanyola o la recuperació 
i valorització de l’estudi fotogràfic Da-
guerre del barceloní barri de Sants, un 
dels més antics de la ciutat.
Per últim, volem recordar que el progra-
ma d’actes dels 30 anys de servei d’arxiu 
a la casa Ponsà continua al llarg del 2014 
amb diferents conferències i el curs In-
troducció a la paleografia (s. XIV-XVI).

Enllaços d’interès:
Web de Fotoconnexió:
http://www.fotoconnexio.org/
Vídeo de Vimeo del curs Fotos en 
Conserva:
http://vimeo.com/56092377

El fotògraf Pep Parer comparteix el seu 
coneixement amb els alumnes de Fotos en 
Conserva. Sabadell, 15 de març de 2014. 
Autor: David Gonzàlez.

Presentació del Lligall 36 a l’Arxiu Històric de Tarragona

Montserrat Flores
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Presentació del Lligall 36 a la sala d’actes de 
l’Arxiu Històric de Tarragona.
Autora: Laia Lanceta 

Finalment, el president de l’Associació 
va destacar que el gran objectiu en què 
treballa la nova junta de l’AAC-GD és la 
renovació del SAC. Per això, a partir de 
les diverses presentacions de Lligall al 
llarg del territori català s’iniciarà un pro-
cés participatiu que ha de concloure en 
el proper Congrés d’Arxivística de l’any 
2015, i que té com a objectiu confeccio-
nar un Llibre blanc dels arxius, en el qual 

s’analitzin les mancances principals en 
les diverses tipologies d’arxius que el 
conformen, però també les línies estra-
tègiques que cal seguir per disposar d’un 
SAC potent –una estructura d’estat en 
tota regla– adaptada a les noves neces-
sitats i requeriments dels ciutadans del 
país. 
L’acte va concloure amb un interessant 
debat amb el públic present, en el qual 

el col·lectiu professional va requerir a 
l’AAC-GD més implicació en la defensa de 
la dignitat professional i un suport més 
intens en la resolució dels problemes 
laborals, i va donar el seu suport a la tas-
ca empesa per repensar i millorar el SAC 
aportant reflexions sobre el seu lideratge 
i sobre la necessitat de treballar molt fi-
nament el paper que han d’exercir cadas-
cun dels tipus d’arxius del país.

Exposició “Després d’Utrecht. Una Barcelona sentenciada, 1713-1714”

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

L’exposició de l’Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona (AHCB) s’emmarca dins 
dels actes que des de l’Ajuntament de 
Barcelona s’estan impulsant amb motiu 
del Tricentenari de 1714.
Es tracta d’una mostra de la sèrie Un 
tast de l’Arxiu, dedicada a commemorar 
el darrer setge de la ciutat de Barcelona 
durant la Guerra de Successió a la Co-
rona d’Espanya mitjançant un conjunt 
de materials pertanyents als fons de 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona: 
manuscrits llegats pels agents polítics 
implicats, documentació gràfica sobre 
el setge i l’assalt de l’11 de setembre de 

1714, publicacions contemporànies i al-
tres materials de caràcter historiogràfic. 
Així mateix, es vol aprofitar per difondre 
el coneixement d’una peça del patrimo-
ni monumental incorporada a la Casa 
de l’Ardiaca, seu de l’Arxiu Històric: la 
llibreria esculturada de l’any 1699, pro-
cedent del Palau Dalmases del carrer de 
Montcada i encarregada per Pau Ignasi 
de Dalmases, darrer ambaixador català a 
Londres i gran col·leccionista de manus-
crits i impresos que han anat a parar a la 
Biblioteca Nacional de Catalunya i que 
documenten l’estat de l’alta cultura a la 
Barcelona de 1700-1714.

L’exposició pretén explotar el contrast 
entre els dos escenaris de la darrera 
pugna per les llibertats constitucionals 
de Catalunya contra l’absolutisme mo-
nàrquic: 1) l’escenari barceloní durant 
el setge de 1713-1714 i, especialment, 
l’assalt de l’11 de setembre, i 2) l’esce-
nari cortesà de Londres, on Dalmases 
s’esforça a demanar a un govern anglès 
esdevingut impermeable el manteni-
ment dels compromisos adquirits amb 
les institucions catalanes.
A més de la presentació dels materials 
seleccionats dins els fons de l’AHCB a 
les vitrines del vestíbul, la instal·lació es 

Dossier 1714
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Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 
Plànol del setge de Barcelona, dibuixat i 
acolorit a l’aquarel·la per una mà anònima i 
relligat amb altres materials: exemplars del 
Diario del sitio y defensa de Barcelona.
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El mes de juliol de 2012 el fotògraf Joan 
Colom (Barcelona, 1921) feia una do-
nació de gairebé 20.000 documents 
(negatius, contactes, còpies de treball i 
còpies acabades) del seu arxiu fotogrà-
fic al Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC). El mateix Colom afirmava “vull 
que el meu treball es quedi al meu país i 
en un museu com el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya”. 

Joan Colom és una de les grans figures de 
l’anomenada Nova Avantguarda Fotogrà-
fica, una generació de fotògrafs que, en 
plena Espanya franquista, va encapçalar 
una profunda i interessant renovació de 
la fotografia documental. Dins d’aquesta 
generació podem citar figures com les de 
Francesc Català-Roca, Xavier Miserachs, 
Josep Maria Casademont, Leopoldo Po-
més o Oriol Maspons, entre altres. 

D’aquella donació se’n ha fet una selec-
ció d’unes 500 fotografies i altres docu-
ments i s’ha organitzat una antològica 
al mateix MNAC comissionada per David 
Balsells i Jorge Ribalta.
L’exposició es distribueix en sis àmbits 
que permeten conèixer tota la trajectò-
ria professional de Joan Colom i d’alguns 
altres fotògraf coetanis: des del Salonis-
me (1957-1960) fins al grup El Mussol 

complementa amb visites guiades que 
inclouen, també, la Sala Dalmases.
L’exposició s’inaugurà el 7 de novembre 
de 2013 i es clourà el 30 d’abril de 2014.
Les visites comentades a l’exposició i a 
la Sala Dalmases que encara han de tenir 
lloc estan previstes per als dies 12 i 26 
de març, i 2 i 30 d’abril, a les 19 h.

Altres activitats previstes per l’AHCB 
amb motiu del tricentenari
A més de l’exposició esmentada, l’Arxiu 
Històric preveu les activitats següents, 

emmarcades també en els actes com-
memoratius del Tricentenari del 1714.

• Exposició “Onze de Setembre. Història 
de la commemoració de la Diada a Barce-
lona”
Exposició dedicada a fer un recorregut 
per la commemoració de l’11 de Setem-
bre a Barcelona, des del primer home-
natge a Rafael Casanova amb la deno-
minació d’un carrer de l’Eixample amb 
el seu nom (1865), fins a la recuperació 
de la commemoració de la festa des-

prés de la mort del general Franco l’any 
1975. Maig-octubre del 2014. Vestíbul de 
l’AHCB. Entrada lliure

• Jornada Fonts Documentals per a l’Es-
tudi de la Guerra de Successió a Barcelo-
na, 1705-1714
L’objectiu d’aquesta jornada és donar 
a conèixer als investigadors, als estu-
diosos i als ciutadans en general l’exis-
tència d’aquest rellevant patrimoni do-
cumental: les sèries documentals més 
rellevants del fons del Consell de Cent i 
el seu contingut informatiu, la important 
col·lecció de plànols i gravats que l’AHCB 
conserva relatius a la Guerra de Succes-
sió i als setges de Barcelona entre 1705 
i 1714, i les característiques i continguts 
de la documentació notarial conservada 
a l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelo-
na, entre altres.
11 de juny de 2014. Sala d’actes de 
l’AHCB. Cal inscripció prèvia.

Jo faig el carrer. Joan Colom, fotografies 1957-2010
Museu Nacional d’Art de Catalunya. Fins al 25 de maig de 2014

Arnau Guardiola

La proposta

La informació sobre aquestes acti-
vitats i d’altres de l’Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona aniran aparei-
xent a
www.bcn.cat/arxiu/historic

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 
Barcino Magna Parens. Dibuix de l’enginyer 
militar català Francesc Santacruz i Llunell, 
que havia participat en la defensa de 
Barcelona, gravat per Franz Ambros Dietell, 
editat el 1718 i ofert pel Consell d’Espanya a 
l’emperador Carles VI.
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(1960-1964), passant pel carrer (1958-
1964), els onze fotògrafs espanyols a 
París (1962), les temptatives professio-
nals (1962-1964) i l’arxiu de Joan Colom 
i el seu treball tardà (1977-2010). Hi po-
dem trobar fotografies en blanc i negre i 
fotografies en color de diversos formats 
i materials. L’exposició es complementa 
amb algunes publicacions i dues pel·lí-
cules de Joan Colom.
Les fotografies de Joan Colom són de 
Barcelona, bàsicament. Són fotografies 
del desaparegut Barri Xino, de la Plaça 
Reial, del Raval i de la Rambla. En aques-
tes fotografies els marginats, els nens, 
la gent menuda, els captaires, els gais, 
els disminuïts i les prostitutes, entre 
altres, són els protagonistes, i l’amor, la 
religió, les festes populars i les coses al 
carrer en són les temàtiques. El mateix 
Colom organitza el seu arxiu en funció 
d’aquests indrets, protagonistes i temà-
tiques.
Una de les peculiaritats de les fotografies 
de Joan Colom és que buscava i trobava 
aquell instant, aquell moment, que volia 
immortalitzar sense que els protagonis-
tes en fossin conscients. Moltes d’aques-

tes fotografies són fetes mig clandes-
tinament. Colom, sense mirar pel visor, 
portava la càmera mig amagada a la mà 
i anava disparant per sota de la cintura. 
Posteriorment, durant el revelat, esco-
llia l’enquadrament per acabar de donar 
aquesta visió que el caracteritza. Una 
forma de fer no compartida per tothom 
però que l’ha convertit en un excel·lent 
fotoreporter de Barcelona. Hi ha alguna 
imatge en què es pot copsar aquesta for-
ma de fotografiar i enquadrar. Destaca la 
imatge feta per Ignasi Marroyo on podem 
veure a un jove Colom amb la seva Nikon 
a l’alçada del pit. L’antològica també per-
met veure la tasca posterior d’enquadra-
ment. 
Hi ha imatges tristes i imatges alegres. Hi 

ha imatges de devoció religiosa i imatges 
de devoció amorosa. Imatges de la gent 
del carrer, del bar o de la prostitució. De 
policies i de Guàrdia Urbana. De “guiris” 
i marines. Imatges de parelles i no pare-
lles. Imatges de criatures desvalgudes 
i volgudes. Imatges de la quotidianitat i 
del dia a dia d’una ciutat que, sovint, vol 
amagar aquesta realitat. Són imatges 
d’ara i d’ahir, en què els protagonistes 
han canviat, però no les temàtiques ni 
les situacions.
La pel·lícula de 8 mm, rodada cap el 
1960, és un experiment cinematogràfic 
puntual, filmat amb el mateix mètode de 
càmera oculta. Hi destaca el seguiment 
que fa d’un “marine” al capdavall de la 
Rambla, de les criatures jugant a saltar el 

Enllaços d’interès
Jo faig el carrer. Joan Colom, fotografies de 1957 a 2010
http://www.mnac.cat/exposicions/exp_preview.jsp?lan=001&actualPa-
ge=null&id=00000071
Activitats entorn de l’exposició “Jo faig el carrer. Joan Colom, fotografies 1957-
2010”
http://www.mnac.cat/activitats/activitat.jsp?lan=001&schId=00000806

Joan Colom. El carrer, cap el 1960-1961
Museu Nacional d’Art de Catalunya

Joan Colom. El carrer, cap el 1960-1961
Museu Nacional d’Art de Catalunya
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Joan Pérez i Ventayol
Arxiu del Consell Comarcal del Vallès Occidental
Arxiu Comarcal del Vallès Occidental

De l’arxiu a l’arxiver

Durant els primers anys de trajectòria 
acadèmica, quan vaig arribar a la uni-
versitat, hi va haver una constant que 
es repetia dia sí, dia també. Familiars, 
amics, coneguts i saludats que conei-
xien la meva decisió d’estudiar Història 
contemporània m’interpel·laven sobre 
quines eren les possibilitats d’una sorti-
da professional vinculada a tan romàn-
tics com improductius estudis –deien–, 
que segurament m’hauria de dedicar a 
alguna altra cosa, quan en realitat m’es-

taven insinuant que potser havia errat 
la meva decisió.
Aquestes advertències m’acompanya-
ren durant tota la carrera, fins que vaig 
proposar-me com a objectiu mirar de 
treballar en algun aspecte relacionat 
amb la ciència històrica i fer notar que 
allò, malgrat tot, era possible. Però fer-
ho comportava assumir dues úniques 
possibilitats: l’ensenyament o l’arxivís-
tica. Les pràctiques que vaig fer a l’en-
senyament secundari (o eren en una 

gàbia de lleons?) no foren, diguem-ne, 
del tot satisfactòries. I entre beques i 
projectes de recerca vaig decidir, des-
prés de la bona propaganda feta pel 
Departament d’Història de la UAB, iniciar 
els estudis d’arxivística en una escola 
de creació recent i d’acrònim enigmàtic.
Però la meva relació amb el món dels ar-
xius, de fet, ja era anterior. Com a estudi-
ant vaig sovintejar-ne alguns de la meva 
ciutat, Terrassa, i més enllà, vaig con-
tinuar investigant i familiaritzant-me 

Autora: Maria Sánchez Salas

poltre o de certs personatges fent vida al 
carrer.
Colom no va estar absent de polèmiques. 
El 1964 va participar a Izas, rabizas y co-
lipoterras, un llibre amb textos de Camilo 
José Cela i editat per Lumen. Una de les 
protagonistes d’una de les fotografies es 
va reconèixer i va presentar una deman-
da judicial. Amb l’enrenou generat, Colom 
va quedar retirat de la fotografia fins el 

1990, quan reprèn la seva activitat i for-
ma de fotografiar, per continuar fent el 
carrer de la Barcelona mes gamberra.
Hi ha fotografies de forces de l’orde que 
en altres contextos –o lleis– apareixen 
difoses o s’haurien de retirar. Hi ha fo-
tografies de personatges anònims als 
quals honren –les seves expressions 
són dignes de veure–. Hi ha fotografies 
en què hem de preguntar-nos pel dret 

a la intimitat dels protagonistes. Fins a 
quin punt es poden exposar les misèries 
dels altres? Fins a quin punt podem fer 
una fotografia d’un marginat i obtenir-ne 
un rèdit? O és l’artista que converteix un 
marginat en un personatge públic?
Preguntes que, potser, es poden contras-
tar fins al 25 de maig de 2014 al MNAC. 
A més, si s’hi va el dissabte a la tarda es 
pot visitar tot el Museu de forma gratuïta.
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amb la dinàmica dels arxius històrics. 
Tot plegat, féu decantar-me definiti-
vament per formar part de la tercera o 
quarta promoció de l’ESAGED.
A més dels excel·lents companys i 
companyes de promoció, aquells eren 
temps de vaques grasses i de novetats 
en els estudis d’arxivística. I això tingué 
una doble conseqüència: d’una banda, 
haver-nos d’adaptar, juntament amb 
l’Escola, en l’aprenentatge d’una ciència 
que avançava ràpidament i començava 
a assumir el repte tecnològic, i de l’altra, 
tenir el privilegi de poder escollir entre 
la gran multitud de demandes de beca-
ris i de professionals de l’arxivística que 
omplien a vessar la cartellera del tercer 
pis de l’Escola. La demanada d’arxivers, 
graduats o no, era generosa i abundosa, 
res a veure amb la situació actual.
Ràpidament, vaig triar una opció de 
beca que em permetés adquirir experi-
ència i resoldre l’assignatura de pràcti-
ques. Vaig anar a parar a l’Arxiu Central 
del Departament de Justícia, amb l’en-
cantador tracte que em va dispensar la 
seva responsable, la Ricarda Màrquez, 
malgrat que les més de cinquanta mil 
capses que gestionaven em deixaren 
un pèl descol·locat. Just acabades les 
pràctiques em van oferir la meva prime-
ra feina d’arxiver, en una empresa muni-
cipal de Terrassa. Allà vaig estrenar-me 

en les dures negociacions i reticències 
dels treballadors a l’hora de tractar ar-
xivísticament el desordre documental 
que acumulaven. Aquella primera feina, 
però, també em va posar en contacte 
amb l’arxivera en cap de l’Ajuntament, la 
Teresa Cardellach, i amb tots els projec-
tes de gestió documental que des d’allà 
començaven a perfilar-se.
Passats alguns mesos sota el mestrat-
ge de l’aleshores director de l’Arxiu His-
tòric de Terrassa, en Pere Puig i Ustrell, 
vaig entrar, el març del 2007, al meu 
lloc de feina actual. Com en molts altres 
casos, una situació de desordre absolut 
va fer imprescindible l’actuació d’un ar-
xiver. I realment, el Consell Comarcal del 
Vallès Occidental requeria una interven-
ció urgent. Tot i que era una contracta-
ció puntual, la posada al dia de l’arxiu i la 
implantació del sistema de gestió docu-
mental han anat consolidant la figura de 
l’arxiver a l’entitat supramunicipal. Va 
ser aleshores quan vaig decidir ampliar 
estudis amb el Postgrau de Documents 
Electrònics.
Entretant, i des del 2002, també dedico 
algunes hores com a responsable de 
l’arxiu històric del Centre Excursionis-
ta de Terrassa, entitat amb 104 anys 
d’existència. La recuperació, descripció 
i classificació de la seva documentació 
ha aportat un punt de valor a l’entitat, 

que és capaç de gestionar el seu propi 
fons.
L’any 2011, però, hi va haver un tomb. 
El Consell Comarcal entrava en la ges-
tió de l’Arxiu Comarcal, per la qual cosa 
s’acordà que part de les meves hores es 
desenvoluparien com a tècnic de l’Arxiu 
Comarcal. Aquest fet m’ha permès viure 
directament i privilegiada la transició en 
la seva direcció, quan en Pere Puig es 
jubilà i n’assumí les funcions en Joan 
Soler. Paral·lelament, em van nomenar 
per integrar-me en un grup de treball de 
la CNAATD, on he pogut contactar i tre-
ballar amb bons arxivers d’altres admi-
nistracions.
Així doncs, a banda de formar part de 
l’anomenada “Escola de Terrassa”, tre-
ballar a les dues institucions comar-
cals m’ha facilitat tenir una perspectiva 
completa del cicle de la documentació. 
De ser responsable de la gestió docu-
mental (també electrònica, no cal dir) al 
Consell, a haver d’atendre les tècniques 
de tractament dels fons històrics a l’Ar-
xiu Comarcal. Tot plegat, complementat 
amb tasques de divulgació i activitats 
pedagògiques. I, és clar, amb la vista 
posada al nou edifici de l’Arxiu Comarcal 
del Vallès Occidental, que és a punt d’in-
augurar-se.
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