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les claus del dia

ara  DILLUNS, 9 DE JUNY DEL 2014  

A
vui és el Dia Internacional dels Arxius. A 
l’ARA el celebrem amb una radiografia 
d’aquests equipaments cabdals per garantir 
la transparència dins un sistema democràtic 
i la pervivència de la memòria històrica. Ni en 

un cas ni en l’altre estem ben servits. Els arxivers són els 
primers a tenir clars els dèficits que, després d’unes dè-
cades d’inversions en equipaments, es fan sobretot evi-
dents en la gestió i en la legalitat. En conjunt, a Catalunya 
ens hem dotat d’una sa-
tisfactòria estructura 
d’arxius però no hem si-
gut capaços de posar-la 
de debò al servei de la 
gent, cosa que deriva 
tant de dèficits cultu-
rals com de mals funci-
onaments de l’administració o de les empreses, en el cas 
dels arxius privats. Tenim un dels patrimonis documen-
tals històrics més rics del món –molt rellevant el d’èpo-
ca medieval–, tenim els papers antics i moderns més o 
menys ben guardats, però no els fem servir amb eficàcia 
ni plenament. Encara persisteix una tradició d’opacitat.  
Quines són les mancances? No existeix cap registre dels 

arxius catalans ni cap base de dades comuna. La llei ca-

talana d’arxius, només aplicada parcialment, ha quedat ob-
soleta. L’accés als documents històrics encara depèn d’una 
llei espanyola de la dictadura que la nova llei de transpa-
rència espanyola ha mantingut. Al Parlament de Catalu-
nya s’està elaborant una llei de transparència pròpia que 
de nou pot quedar curta si prioritza el dret a la intimitat per 
sobre de la llibertat d’accés. Sembla que primarà el zel ex-
cessiu de l’administració. És un error: si no obrim portes, 
algú les acabarà obrint (Wikileaks). Cal incentivar la parti-

cipació ciutadana, no 
pas frenar-la. 
Una altra mancança 

és la falta de recursos 
per fer la transició digi-
tal. I tampoc és bo, en 
termes organitzatius, 
que la majoria d’arxius 

depenguin dels departaments de Cultura, cosa que n’im-
pedeix una gestió transversal que els entengui com a pol 
d’informació actual i històrica. Queda, doncs, molta fei-
na a fer. Toca repensar el sistema. I no s’hi val a escudar-
se en el fet que a Espanya ho fan pitjor, que el cabdal Ar-
xiu de la Corona d’Aragó continua en mans de l’Estat o 
que no ens tornen els papers de Salamanca, que sens dub-
te per dignitat i justícia cal seguir reclamant. 

Arxius, transparència, 
democràcia i memòria

L’EDITORIAL

Tot i la inversió de les últimes 
dècades, persisteixen dèficits en la 
gestió i, sobretot, l’accés als arxius

L’ACUDIT

arasí / arano

L’actor a Brussel·les, Jordi Savall a 
París, Guardiola a Berlín, Preston a 
Londres, Hélder Costa a Lisboa i Jo-
an Mompart a Ginebra van apadri-
nar ahir els castells pel 9-N. 

Sí
Sergi López

El nou edifici de la Biblioteca Públi-
ca de Girona, pagada pel ministeri 
però que ha de gestionar la Generali-
tat, fa mesos que està tancat. L’Estat 
no n’ha urbanitzat els accessos.

No
José I. Wert
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Internet Explorer
8,9%

Chrome
59,2%

Firefox
24,9%

Safari
3,8%

Opera
1,8%

Altres
1,4%


