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La secció de l’ArxiRuta ens ha ofert un viat-
ge per 11 arxius del territori i en l’actualitat 
ja són 71 els arxius que hi han participat i 
han volgut donar-se a conèixer.

Les entrevistes, el Conversem d’arxius 
amb..., a poc a poc es van consolidant i al 
llarg de l’any us n’hem ofert un total de 6. 
Com veureu hem clos aquesta edició amb 
la publicació de dues converses amb dos 
referents de nivell internacional i recent-
ment guardonats, en Ramon Alberch i en 
Joan Boadas.

Finalment, destaquem les dues editorials – 
que enceten el present número- : la prime-
ra, la 164, publicada a principis d’any, que 

feia èmfasi en la necessitat que el sistema 
d’arxius es comencés a reconstruir i on es 
parlava de l’aprovació del Pla d’Arxius. La 
segona, l’editorial 165 ha incidit en el posi-
cionament de l’AAC sobre el document del 
Pla d’Arxius. Ambdues, han tractat temes 
crucials i de gran importància per futur de 
la nostra professió.

Com veieu, en aquesta nova ocasió, la 
Dada ve “carregada” de continguts, textos 
que s’han anat publicant al llarg de l’any 
en l’edició digital i que ara us oferim, en 
l’edició en paper. Perquè com hem dit tan-
tes vegades, la DaDa és possible gràcies a 
les persones que han volgut col·laborar-hi 
i participar d’aquest projecte, persones 

que han aportat els seus coneixements, 
les seves experiències i també, perquè no, 
el seu temps i han contribuït a enriquir el 
saber arxivístic i sobretot a compartir-lo.

Fem de nou una crida a la participació:  
la DaDa la fem entre tots i totes.

Gràcies!

Consell de redacció 
de la Dada

ALEXIS SERRANO MÉNDEZ.  
Director de l’Arxiu Comarcal  
del Maresme

ANIOL MARIA VALLÈS.  
Arxiver i membre del Grup de Treball en 
Transparència i Dades Obertes de l’AAC,  
i suport en gestió documental a Inetum

ANNA GIRONELLA DELGÀ.  
Arxivera de l’Arxiu Municipal de Girona 

MONTSERRAT PALLÀS GUASCH.  
Arxivera de l’Arxiu Municipal  
de Terrassa

ANNA ESTEVE FLORENSA. 
Arxivera de l’Arxiu Diocesà de Lleida

SERGI BORRALLO LLAURADÓ.  
Responsable de l’Arxiu General  
de la Diputació de Tarragona

ELISENDIA CRISTIÀ BALSELLS.  
Arxivera Municipal de Reus.
Directora de la DaDa

Presentació

T eniu a les vostres mans un nou 
número de la DaDa en format 
revista i en paper, el tercer. Tres 

anys en què us hem ofert gran diversitat 
d’articles, entrevistes, editorials i ArxiRu-
tes. Quatre seccions que s’han anat con-
solidant amb el temps i que avui dia són 
ja un referent a la nostra edició en digital.

Us oferim en aquesta ocasió, els textos pu-
blicats entre finals de desembre de 2021 i 
inicis de desembre d’aquest any.

Un any, el 2022, en què sembla que ja es-
tem deixant enrere els períodes més crítics 
de la Covid. Un any en què s’han posat de 
manifest les ganes que tots i totes teníem 
de retrobar-nos físicament. Noves activi-
tats, propostes formatives, nous projec-
tes,... en les pàgines següents en teniu un 
clar reflex.

Cursos, jornades, tallers, seminaris o con-
gressos, gran varietat d’ofertes formatives 
que han estat molt participades, on s’ha 
pogut dur a terme aquest retrobament 
físic amb els companys i companyes de 
professió.

Ha estat un any intens i, tal com hem dit, 
això ho podeu veure manifestat en el seguit 
d’escrits que engloben la revista. Vint-i-vuit 
articles sobre temes ben diversos, dotze 
ArxiRutes que ens han fet viatjar arreu de 
territori, sis Conversem d’arxius a través 
dels quals abordem temes que ens interes-
sen com a col·lectiu arxiver i dues editorials 
que ens han parlat de la posició de l’AAC 
davant qüestions de gran importància pel 
futur de la professió.

Començàvem l’any posant l’èmfasi en la 
importància del paper dels documents com 
a testimonis davant de situacions que vul-
neren els drets humans, documents com a 
elements essencials per a rendir comptes 
davant la justícia i pel no oblit. També hem 
pogut conèixer com s’han vist afectats els 
arxius ucraïnesos amb el conflicte bèl·lic que 
està vivint el país. Relacionat amb els arxius 
i els drets humans, hem conegut els princi-
pals projectes d’Arxivers sense Fronteres.

Especial atenció hem posat en conèixer què 
ens depara el futur i com la intel·ligència 
artificial afectarà el món dels arxius. Pro-
jectes com InterPARES també han estat 
objecte de dos articles.

La fotografia ha estat centre d’interès, ja 
sigui parlant de fons fotogràfics, dels nos-
tres fotògrafs o d’eines – guies – que ens 
ajuden en la descripció dels documents 
fotogràfics.

Arxius personals, d’homes i dones que en-
riqueixen la visió de la societat i que ens 
deixen els testimonis de les seves vides. 
Cròniques de les XIV Jornades d’Estudi i 
Debat, del Laboratori d’Arxius Municipals, 
del Simposi Internacional InterPARES, 
del CNADE o de les Jornades d’Imatge i 
Recerca.

Commemoracions com la dels 31 anys dels 
Arxius Judicials o dels 20 anys de l’ESA-
GED, entre molts d’altres articles que ens 
parlen de l’actualitat i de temes que ens 
resulten d’interès com a col·lectiu.
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encasella i limita de manera estructural 
els arxius. Aquest fet es fa més evident 
en entorns propers a la ciutadania, com 
els arxius municipals, que han sabut, com 
acostuma a ser habitual, captar el canvi 
molt abans que l’estructura capdavantera 
del sistema. Reiniciem el sistema, també 
impulsant la revisió de la llei.

ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA O 
QUAN LA POLÍTICA PASSA PER 
SOBRE DE L’INTERÈS SOCIAL

El dia 27 de desembre de 2021, emetíem 
un comunicat oficial sobre el futur de l’Ar-
xiu Històric de Girona (AHG), després que 
el divendres 17 de desembre la junta de 
govern de l’Ajuntament de Girona iniciés 
el procediment per anul·lar la permuta 
acordada amb l’Estat el 2009. Ho fèiem 
convençuts que 12 anys d’espera no són 
de cap manera acceptables. Un nou exem-
ple de què la política passa per sobre de 
l’interès social, ja que l’autèntic perjudicat 
d’aquesta situació és la ciutadania. Una 
ciutadania a qui no es permet accedir a la 
informació amb les condicions mínimes 
requerides i a qui durant 12 anys s’ha di-
ficultat el dret d’accés a la memòria, al co-
neixement, a la democràcia. 12 anys i una 
desavinença política, no és una excusa. 
Amb tot, donem les gràcies al Subdele-
gat del Govern a Girona per atendre’ns i 
explicar-nos la situació. L’anul·lació de la 
permuta ha de permetre desencallar jus-
tament aquesta situació. Ens n’alegrem, 
però seguirem amatents perquè, tal com 
se’ns va dir, aquest 2022 aquesta situació 
quedi realment resolta. Situacions com 
aquestes, un arxiu en mans d’interessos de 
tres institucions que no es posen d’acord, 
són preocupants i amb la futura llei d’ar-
xius s’haurien d’aclarir. L’AHG ha de ser una 
prioritat per resoldre i un exemple per no 
repetir. Reiniciem, també en aquest sentit, 
el sistema.

GAIP. UNA OPORTUNITAT,  
MOLTS SILENCIS.

El dia 23 de desembre apareixia als mitjans 
de comunicació una notícia en la qual s’indi-
cava que s’havia arribat a un acord polític per 
a la renovació de càrrecs que ja estaven ca-
ducats de diferents organismes estatutaris. 
Entre aquests, els de la Comissió de Garan-
ties del Dret d’Accés a la Informació Pública 
(GAIP). El greuge sostingut per la manca de 

recursos en aquesta institució existeix ja des 
del seu mateix nomenament. Des de l’AAC ho 
hem dit per activa i per passiva. Ho hem de-
nunciat públicament. I hem  demanat que es 
compleixi la llei des del 2015. Ho hem tornat 
a fer amb el darrer govern i així ho vam tras-
lladar també a la Presidenta del Parlament, 
la M.H. Sra. Laura Borràs, i a la Consellera 
de Cultura, Natàlia Garriga, així com al ple 
del CNAGD. Volem òrgans i mecanismes de 
control en matèria de transparència i bon go-
vern que compleixin els mínims exigits per la 
normativa. I volem que hi hagi els membres 
experts en arxivística i gestió de documents 
dins del sí de la GAIP que determina l’art. 
40.3. De manera que és inqüestionable o 
no interpretable l’obligació que alguns dels 
membres hagin de disposar d’expertesa 
en “matèria d’arxius o gestió documental”. 
Aquesta situació posa la GAIP fora del com-
pliment normatiu de la LTC (art. 40.1) i del 
seu propi Reglament, ja sigui pel nombre de 
vocals actuals (art. 8.1 del Reglament) com 
per la seva expertesa en gestió documen-
tal (art. 40.3 LTC i art. 8.2 del Reglament). 
Aquesta situació anòmala s’ha mantingut 
inalterable des de l’inici de la mateixa LTC i 
la promulgació del Reglament el 2015. No 
és una formalitat aquesta inclusió d’experts 
en gestió documental, és una  conseqüència 
clara de tot el sentit del redactat de la LTC, 
que focalitza en els sistemes de  gestió de 
documents una part essencial del sistema de 
transparència pública. És evident, per tant, 
que ara, amb l’acord al qual sembla s’ha 
arribat, és més necessari encara recordar 
aquesta reivindicació i que el nomenament 
de membres vacants en la ja de per sí mi-
grada GAIP, es faci complint la llei. És per 
això que vam contactar amb tots els grups 
parlamentaris i els vam exposar la situació. 
Ho vam fer al desembre i ho vam tornar a fer 
al gener. En la majoria de casos hem obtingut 
silencis. Massa silencis. Però persistirem. 
Esperem que, amb aquells que vulguin parlar 
amb nosaltres, puguem conversar i, de nou, 
posar sobre la taula la nostra motivació legal. 
Esperem que, amb el compliment de la llei 
per part d’un òrgan que justament vetlla pel 
seu compliment, puguem també reiniciar 
el sistema. 

INTERNACIONALITZEM-NOS 

El 2022, finalment, serà un any que, des 
de l’AAC, veiem des d’una òptica també 
internacional. Aquest serà el primer any 
de treball continu i intens del grup promo-
tor i dels comitès vinculats al Congrés de 
l’ICA del 2025. Cal felicitar i agrair l’esforç 
i el treball d’aquest grup i de les dues ins-
titucions que el lideren i, en especial, dels 
professionals que les representen.  Ara toca 
dotar-los dels recursos necessaris per donar 
consistència i reconeixement a la seva tasca. 
Som coneixedors que aquesta és la intenció i 
esperem que, amb l’augment de pressupost 
de Cultura, se’n faciliti l’execució. Un treball 
constant i sostingut pel govern és també 
demostració de la necessària i fructuosa 
alineació d’objectius polítics i tècnics. 

En aquesta línia d’internacionalització de la 
professió i dels seus professionals, l’AAC pot 
anunciar que s’ha establert com a soci de 
suport del Projecte d’Interpares: Archives 
4.0: Artificial Intellige of Trust in Records 
and Archives. Amb aquest suport, sumat 
a la nostra participació activa a l’ICA, es 
vol també acostar projectes internacionals 
de primer nivell a tot el col·lectiu associat, 
alhora que fer-los partícips d’aquest. Molt 
contents d’aquest acord i convençuts que 
aquesta serà una peça més de l’engranatge 
per ajudar a construir un sistema polièdric 
de coneixement arxivístic.

No volem acabar sense informar-vos que 
estem ja treballant en la Jornada d’Estudi 
i Debat. Ens fa especial il·lusió anunciar-la, 
sobretot després d’haver hagut d’anul·lar la 
del 2020. Serà l’ocasió de veure’ns les cares 
de nou, presencialment. I com que l’ocasió 
s’ho mereix, estem preparant una innovadora 
temàtica que ens farà reflexionar sobre la 
professió i el nostre ser en un entorn can-
viant. Estigueu atentes i atents, seguirem 
informant.

El 2022, com heu pogut comprovar, es 
presenta com un any clau i motivador. Els 
engranatges estan preparats, els recursos 
estan llestos i la pandèmia sembla que ens 
està deixant espai. Només falta creure’ns-ho 
i apostar-hi. Nosaltres hi creiem, la comunitat 
hi creu. L’estructura d’estat ha de començar 
a caminar. Reiniciem el sistema. No perdem 
el temps. Fem-ho ja.

≈Editorial 164≈ 
Reiniciem el sistema.

Però fem-ho ja.
Aquest 2022 està marcat al calendari, no sols pel que esperem sigui la normalització 
de la COVID-19 i el retorn a la normalitat, si no també pel que ha de significar per a 
la nostra professió. El tenim en vermell en el calendari arxivístic. Aquest ha de ser 
l’any del reinici del sistema. Un any en el qual s’ha d’aprovar el  Pla d’Arxius. Un any 
d’impuls d’una nova llei que ens permeti  posar els fonaments legals a la veu de la 
professió expressada en el pla. Un any en què el sistema d’arxius s’ha de començar 
a reconstruir i transformar fins esdevenir un autèntic baluard, garantia de memòria, 
accessibilitat i transparència democràtica.

A quest 2022 està marcat al ca-
lendari, no sols pel que espe-
rem que sigui la normalització 

de la COVID-19 i el retorn a la normalitat, 
sinó també pel que ha de significar per a 
la nostra professió. El tenim en vermell 
en el calendari arxivístic. Aquest ha de 
ser l’any del reinici del sistema. Un any 
en el qual s’ha d’aprovar el Pla d’Arxius. 
Un any d’impuls d’una nova llei que ens 
permeti posar els fonaments legals a la 
veu de la professió expressada en el pla. 
Un any en què el sistema d’arxius s’ha de 
començar a reconstruir i  transformar fins 
a esdevenir un autèntic baluard, garantia 
de memòria, accessibilitat i transparèn-
cia democràtica. Un any en el qual els i 
les arxiveres ens hem de posicionar en 
llocs clau, en posicions on cal ser i on 
legalment hem de ser. Cadascú al seu 
nivell, però sobretot en altes esferes de 
decisió. I, finalment, un any també per 
consolidar el projecte que ens ha de por-
tar a la major finestra internacional pos-
sible, el Congrés d’ICA, amb la muscula-
tura i l’engranatge vital d’una estructura 
d’estat. En definitiva, un any en què cal 
que reiniciem el sistema i en el qual  no 
podem perdre temps. 

NO COMPLIM EL PLA. 
ENS CAL COMPROMÍS. 

El dia 10 de desembre es va reunir el Con-
sell Nacional d’Arxius i Gestió Documental 
(CNAGD) amb el pla d’arxius com a punt de 
l’ordre del dia Aquest pas era important, 
ja que no hi havia una reunió del CNAGD 
des del desembre 2018, a l’inici del Pla 
d’Arxius, 3 anys i una pandèmia abans. 
En aquest punt és important evidenciar 
el retard considerable que ja porta el pla i 
que ni motius polítics ni motius socials han 
d’emmascarar. Doncs amb aquesta impor-
tant reunió s’iniciaven els darrers passos 
per a l’aprovació del pla. El calendari anun-
ciat en el CNAGD era cristal·lí: al gener es 
convocaven les darreres taules de contrast 
i la consulta ciutadana. Amb un possible  
escenari favorable d’una nova convocatòria 
de la CNAGD pel mes de febrer, per a la 
presentació final del Pla d’Arxius, pas previ 
necessari a la seva aprovació pel govern.  
L’AAC sempre és transparent en les seves 
reunions i opinions, i ho serem també ara. 
Vam marxar contents de vacances de Na-
dal amb el qual enteníem un compromís 
proper i realista. Ha resultat, però, una 
previsió enganyosa. Un mes sense notí-
cies és molt de temps en el context del 
Pla. Aprofundeix en el cansament de la 
professió i del pla, que s’està ferint a poc 
a poc, a l’hora que envelleix. La societat 
actual, sempre en moviment, no suporta 

plans immòbils. La pandèmia ens ha de-
mostrat que el que avui és una realitat, 
demà n’és una altra totalment diferent. 
Per sort, la visió, professionalitat i qualitat 
del col·lectiu va erigir un pla que encara 
avui dia té validesa conceptual. Així i tot 
compte, cal actuar ja. Per responsabilitat, 
no hi ha més excuses. Per respecte, no hi 
ha més demores. Per voluntat, si aquesta 
existeix, cal demostrar-ho amb fets. L’AAC, 
que tant va posar-se al costat del Pla, el 
defensarà si així ho sent el col·lectiu. Se-
guirem amatents. Reiniciem el sistema i 
fem-ho començant per la veu del col·lectiu: 
el seu Pla.

NOUS TEMPS, NOVA LLEI

No oblidem tampoc avui el que sempre 
hem reivindicat. Un nou pla requereix el 
suport de la llei. Reformada o plenament 
nova, la llei d’arxius no és ja una interlocu-
tora vàlida pels reptes que se’ns presenten. 
Ha aguantat amb fermesa més de 20 anys. 
Va ser pionera i únic referent nacional en 
moltes matèries que ara tenen normativa 
pròpia, però la velocitat vertiginosa de la 
governança de les dades i dels nous con-
ceptes de control i accés social a la infor-
mació, sobrepassen una llei que, com s’ha 
vist en les taules del pla de fa 3 anys, ja no 
engloba totes les casuístiques necessàries. 
Tampoc organitzativament. La realitat i la 
pràctica diària sobrepassen una llei que 
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recull el següent: “cal resoldre aquest eix central, el problema de la 
capçalera del SAC, per poder abordar la resta de temes i el Pla pugui 
ser efectiu”. I en totes elles es posa d’exemple el cas municipal, on la 
ubicació en un espai central ja no és una discussió, sinó una realitat, 
essent essencial pel posicionament dels arxius i de la gestió docu-
mental en les polítiques estratègiques de cada organització. Veure 
els arxius com a finalistes o veure’n només la -important- vessant 
patrimonial, és el que el Departament de Cultura, per lògica funcional, 
vol potenciar dels arxius. I encara que hi hagi intents de col·laboració 
departamentals, sempre es veuen com un element auxiliar de l’ad-
ministració electrònica, no com una peça central. El propi pla recull 
aquesta idea, quan l’arxivística i el futur professional, avui dia, ja no 
passa per aquest focus, i menys el 2030. El focus ja no està només 
en el patrimoni, sinó en l’accés a la informació (concepte que també 
inclou l’accés al patrimoni). Exemples de la manca de força fora de 
l’àmbit cultural per part de Cultura, la trobem en la poca coordinació 
entre CNAATD, GAIP i APDCAT, essent la CNAATD qui recull les altres 
dues en la seva comissió, però no a la inversa. O, sense anar més 
lluny, el mateix incompliment de la llei de transparència amb la no 
inclusió de professionals experts en arxivística i gestió documental 
en la GAIP, mostrant-se Cultura sempre com a inoperant en aquesta 
reivindicació, i deixant el pes del seguiment del compliment de la llei a 
la societat civil. Consideracions de totes les taules demostren que és 
comú i estès que s’està produint la substitució dels arxivers i arxiveres 
per altres perfils professionals no transversals que s’han posicionat 
millor i tenen un major reconeixement, tant a l’administració com al 
sector privat. Recentment, es publicava com en el món laboral no es 
busquen professionals de l’arxivística, i sí documents controllers, quan 
les funcions són les mateixes. Ens hem deixat perdre terreny per no 
entendre el món digital que vivim i les necessitats derivades d’aquest. 
Per no parlar de la manca de referències explícites a projectes d’in-
cursió, millora i promoció professional en el món privat, una nova 
mostra de com es pot no entendre les necessitats del món privat, de 
les grans empreses, ni saber-les conjugar amb les necessitats d’altres 
mons com els arxius eclesiàstics, el món associatiu o el dels grans 
fons personals. I això afecta directament a un pla que ha de ser bo 
per als i les professionals, els ha de donar recursos i feina, i aquest 
departament està clar que no ha estat competent i diligent a fer-ho. 
Just per l’experiència i expertesa d’aquest departament, el que es 
demostra és precisament el contrari. Aquestes idees s’expressen en 
totes les taules territorials i no s’expressen en el Pla d’Arxius i gestió 
documental, on queden difuminades, allunyades, només minsament 
expressades. 

No és un rebuig a Cultura, no, i si s’agafa així és que no s’entén el 
discurs. Just el que expressem és un sentiment d’enuig per un di-
vorci evident entre les línies estratègiques del departament amb 
les del col·lectiu professional a qui representem. Els últims exem-
ples, el pla departamental de cultura de 2022, amb cap esment, 
ni un, a arxius (més enllà de la inversió en l’ampliació de l’ANC), 
tot i tenir un pla en marxa que, segons el pla d’actuacions annex 
al pla d’arxiu, ja té moltes inversions realitzades o pendents per a 
aquest exercici. Tampoc ajuden decrets d’organització interna dins 
de la Generalitat que es duen a terme dibuixant les línies del pla 

sense que aquest estigui aprovat (el darrer exemple, el decret de re- 
estructuració del 7 de juny mateix, recuperant la subdirecció 
d’arxius quan el procés participatiu reclama una visió totalment 
diferent; però també anteriors, que mai el col·lectiu ha entès que 
s’elaborin en ple procés). Justament la recuperació d’una subdirecció, 
ens retorna a una situació prèvia, però ens allunya de l’alta direcció, 
de les direccions generals, i ens encasella, de nou, dins d’àmbits de 
comandament intermedis. La creació de la subdirecció és un símbol 
més de feblesa del paper dels arxius davant d’altres direccions com: 
DG de Biblioteques, DG de Cultura Popular i Associacionisme, DG 
d’Innovació i Cultura Digital, també recentment creades. 

També voldríem exposar altres mesures que, sense arribar a des-
granar en detall perquè ja ho hem fet al llarg del procés, creiem 
que cal tenir en consideració, ni que sigui de forma somera:

• Tota l’anàlisi inicial del sistema parteix de la base de les en-
questes dels arxius de l’any 2019. Partim d’un anàlisi desfasat, 
erroni, prepandèmic. Si el pla va començar el 2018, l’aturada 
del 2020-21 hauria d’haver servit per moure’s i impulsar nous 
estudis estadístics que permetessin tenir en compte els canvis 
organitzatius, normatius i socials del món posterior al 2020. Partir 
d’una anàlisi inicial, amb dades gens d’acord amb la situació real 
dels arxius avui dia, i que fan fer afirmacions que no es poden 
sostenir, fa que el pla comenci amb un error inicial de base. 

• El Pla d’Arxius se supedita en molts dels casos a les limitacions 
de la Llei d’Arxius, però alhora en reconeix la seva necessària 
modificació. Realitzar un pla que preveu un canvi a la llei, però 
alhora hi queda sotmès, implica que no es poden superar bar-
reres ja caduques. 

• Idea important en el pla: els arxius no són institucions, són 
serveis. Això implica que no es poden entendre els arxius no-
més des de la seva vessant d’infraestructura, sinó amb la seva 
completesa com a servei públic, molt més enllà de les limitacions 
estructurals o orgàniques. En les valoracions s’indica que sí que 
s’esmenten com a serveis, però compte: la inversió més forta en 
el Pla d’Arxius és en infraestructura. Dels 71 milions d’euros, 55 
milions d’euros es destinen a infraestructura, i sols 16 a gestió. 
Per tant, és clar que els arxius i el pla no s’encaren amb elements 
estratègics de gestió i posicionament. 

• No es fa esment clar i explícit a eines de preservació digital 
de país, com ho és l’iArxiu, ni en quin context queda reforçat el 
que ha de ser el sistema de preservació digital dels actius digitals 
actuals i patrimoni del futur. És un pla que parla de tecnologies 
emergents, dades, actius, etc., però que contrasta fortament amb 
la visió patrimonialista que hi ha darrere. No s’expressa tampoc 
cap aspecte relacionat amb la reenginyeria de processos ni en 
el modelatge de dades vinculat a la producció des del disseny.

≈Editorial 165≈ 
Tenim el Pla que volem? 
Posicionament de l’AAC  

sobre el document 
del Pla d’Arxius.

El Pla presentat és un pla que dona resposta només en part de les reivindicacions 
del col·lectiu, tot i que té associat un pressupost ambiciós. Cal també considerar 
l’esforç a fer un procés participatiu obert a tothom. Si més no, hem de ser clars 
en el nostre posicionament. Creiem que, en els punts claus de la governança i 
l’estratègia de futur de la professió, la veu dels i les professionals tenia una clara 
reivindicació i el Pla és un clar exemple de no haver estat valents en acceptar la 
veu dels participants, la veu majoritària, la de fora, la del col·lectiu. Nosaltres, 
com a associació de professionals, ho hem de fer, i ho farem.

L ’Associació de professionals de 
l’Arxivística i la Gestió de docu-
ments de Catalunya, ha man-

tingut una actitud positiva davant del 
Pla d’Arxius i Gestió documental, n’ha 
potenciat la participació i n’ha impulsat 
activament la difusió, des dels inicis fins 
a les darreres taules de contrast i exposi-
ció pública. Així mateix, l’AAC ha estudiat el 
Pla d’Arxius presentat pel Departament de 
Cultura, així com els resums i consideraci-
ons tant de les taules territorials com de les 
taules d’experts, les aportacions de les tau-
les de contrast i les que s’han realitzat per 
mitjà de la plataforma participa.gencat.cat. 
Un cop feta aquesta anàlisi s’ha tingut en 
compte també el document de la Valoració 
de les propostes presentades en la fase 
d’exposició pública. 

Estudiat tot l’anterior, amb relació al vot al 
Pla d’Arxius que hem emès com a associa-
ció participant en el Consell Nacional d’Ar-
xius, volem fer les consideracions següents 
per tal de donar les explicacions pertinents 
als i les nostres associades. 

POSICIONAMENT

En primer lloc, volem felicitar el Govern i 
el Departament de Cultura per haver fina-
litzat, tot i el retard, el procés participatiu 
del Pla d’arxius i gestió documental de Ca-
talunya. Per salut, tant del departament 
com del col·lectiu, era plenament necessari 
acabar-lo. També volem felicitar-los per 
haver construït un document en el qual es 
defineixen i es recullen elements esmen-
tats a les taules, donant-los un context 
i una estructura, i amb una planificació 
econòmica associada. En aquest sentit, 
un pla que dota de fins a 71.694.613,01 
€ en 4 anys, i en matèria d’arxius, és ja de 
per si una bona notícia. L’AAC no és aliena 
a aquest esforç, a aquest intent de posar 
en negre sobre blanc les peticions del col-
lectiu i les necessitats de la societat. No 
obstant això, hem de ser coherents, hem 
de veure més enllà de les xifres i hem de 
tenir una perspectiva de futur, sobretot 
pensant en els nostres professionals, no 
només els d’avui, sinó també en els del 
demà. Aquest pla és per a ells, pels que 

hi seran el 2030. Tenim la responsabilitat 
d’escriure el futur, i el futur mai no és cò-
mode, mai no és immòbil. 

Per això mateix, cal considerar que ens 
trobem amb un Pla d’Arxius que, com a 
pla, és un pla de govern, però hauria de 
ser -i no és- un pla estratègic amb visió 
de país. El Pla d’arxius i gestió documen-
tal de Catalunya s’entén com una eina im-
prescindible per conèixer l’estat actual dels 
arxius a Catalunya i les seves necessitats 
a llarg termini, així ho esmenta el mateix 
pla. Però en un pla de país, s’ha de veure el 
sistema de forma completa, en tota la seva 
complexitat, per entendre’n la dimensió. 

Volem afegir que creiem que aquest pla no 
té en consideració la veu dels participants 
amb relació al sistema de governança. 
Es recull aquesta veu en les taules ter-
ritorials (malgrat que no s’hagi recollit, 
curiosament, en el resum general de les 
taules, sí en el resum individual) i en les 
d’experts, i més encara en les taules de 
contrast. En una taula territorial fins i tot es 
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• El pes de la internacionalització dels arxius és molt pobre, 
mostrant-los com a participants i no com a membres destacats 
d’aquestes polítiques internacionals. Més enllà del Consell In-
ternacional dels Arxius, cal posicionar-se en tots els organismes  
o entitats que impulsin els arxius, aprofitant el coneixement i el 
lideratge que exerceixen ja molts dels professionals de l’arxivís-
tica en aquests àmbits. Mostra d’això, d’aquest poc lideratge, és 
la inclusió en el pla, molt vagament, del congrés internacional de 
2025; si aquesta és l’ambició internacional, és un clar exemple 
de la seva feblesa real. 

CONCLUSIONS

Exposades les consideracions anteriors, només volem afegir una 
reflexió final: el Pla presentat és un pla que dona resposta només 
en part de les reivindicacions del col·lectiu, tot i que té associat un 
pressupost ambiciós. Cal també considerar l’esforç a fer un procés 
participatiu obert a tothom. Si més no, hem de ser clars en el nostre 
posicionament. Creiem que, en els punts claus de la governança i 
l’estratègia de futur de la professió, la veu dels i les professionals 
tenia una clara reivindicació i el Pla és un clar exemple de no 
haver estat valents en acceptar la veu dels participants, la veu 
majoritària, la de fora, la del col·lectiu. Nosaltres, com a associació 
de professionals, ho hem de fer, i ho farem. Creiem fermament 
que hem de vetllar per aconseguir el millor futur professional per 
al nostre col·lectiu, hem d’aconseguir que hi hagi mercat laboral, 
unes bones condicions de treball i un reconeixement i progressió 
organitzativa. I hem d’evitar que els professionals defugin, fins i 
tot dins de la Generalitat, de l’àmbit on es troben per poder pro-
gressar. En el pla es diu, literalment: “Professionals dels arxius 
administratius de la Generalitat passen a places vinculades als 
serveis d’organització on troben millors condicions salarials que 
els relacionats amb les places d’arxiu i gestió documental”. És 
una realitat. I nosaltres lluitarem sempre perquè la realitat de la 
professió no sigui l’actual, sinó una de més estratègica que situï 
als professionals al lloc que, per coneixements i competències, 
han de tenir dins de les organitzacions. Un lloc central, holístic, 
que entengui la professió com un tot. 

També volem ressaltar que, davant d’aquest posicionament, hem 
de ser lògics. Estem decebuts, clarament. Hem de ser conseqüents. 
I responsables. I d’aquí també el nostre posicionament. Un po-
sicionament de consens, un posicionament clar, sense fissures, 
que torna a demostrar l’enuig del col·lectiu.  

Feta aquesta exposició extensa, però necessària, la proposta de 
l’AAC a la reunió del Consell Nacional d’Arxius i Gestió documental, 
de 12 de juliol de 2022, un cop valorat el document del Pla d’ar-
xius i tot el procés, ha estat, en primer lloc, sol·licitar si hi havia 
la possibilitat de modificar el document, en els termes indicats 
anteriorment. Aquesta opció ha estat desestimada per part de la 
presidència del Consell Nacional.

Davant de la negativa anterior, s’ha demanat poder votar per eixos. 
La nostra principal objecció se situa dins de l’eix 6, que tracta del 
Sistema i model de governança. Encara que hi ha objeccions fermes 
i reiterades en altres eixos, davant de l’esforç que es preveu per 
part del Departament i de la inclusió de millores necessàries en 
el sistema d’arxius, creiem que, pel bé del col·lectiu, es podria 
emetre vot favorable en 7 eixos i vot negatiu a l’eix 6.

Aquest posicionament es realitza per coherència amb allò que 
hem defensat en aquests anys, pensant en el futur de la profes-
sió, pensant en una visió de futur real i ambiciosa, pensant en 
estructures orgàniques i de posicionament que donin llocs de 
feina qualificats i orgànicament posicionats en llocs centrals i 
estratègics; per un sentiment de responsabilitat, davant d’un pla 
amb dades de base desfasades i amb incongruències davant de 
l’absència de la veu majoritària sobre la capçalera del sistema, 
que sembla fins i tot silenciada; per transparència i per la defensa 
dels professionals de l’arxivística i la gestió documental de Cata-
lunya, i per les evidències informades del que el col·lectiu creu 
que ha de ser el futur professional en un món clarament, en canvi; 
perquè hem de ser valents, i fer les accions que s’adeqüen, no a 
voluntats polítiques, sinó a voluntats documentades del col·lectiu 
que ha participat en el Pla. Per aquests motius, l’AAC és coherent, 
transparent i valenta, i alhora actua amb responsabilitat, votant 
en contra de l’eix 6, però no obstaculitzant l’aprovació total del 
pla, fent constar les esmenes corresponents. No som un aturador, 
però tampoc participarem de plans que considerem exigus, plans 
sense l’ambició suficient per situar l’arxivística catalana en un 
horitzó 2030 de plenitud professional.
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no obstant, en una pràctica controlada ni 
ens havia passat pel cap intentar esbrinar 
perquè s’havia inundat el suposat dipòsit 
d’arxiu.

Quan havíem fet el gran escampall de 
materials per totes les taules del taller i 
estàvem treballant per salvar fotografies i 
llibres, i eixugar papers i negatius, la Carme 
ens va explicar com havíem d’haver actuat 
i ens va donar tot un seguit de consells i 
recomanacions pràctiques i lògiques, al-
gunes tècniques, d’altres de sentit comú.

Com he dit abans, el primer que hem de 
fer és documentar el desastre amb foto-
grafies, el tipus d’aigua, el tipus de material 
afectat, el volum, etc. i fer un informe amb 
les actuacions a portar a terme que recullin 
el biodeteriorament, les deformacions en 
els materials i les pèrdues de llegibilitat o 
reproducció, entre altres coses.

 
 

Alguns dels consells que ens va donar, ara 
sí per a la recuperació dels documents 
afectats, van ser:

• Primer de tot i molt important: no 
entrar en pànic. Valorar la situació 
amb la màxima tranquil·litat que ens 
permetin els nostres nervis en un cas 
així i resoldre les incidències el més 
ràpid que puguem.

• Avaluar quina documentació cal sal-
var i quina no, i amb quina urgència 
hem d’actuar segons el suport.

• Si l’aigua és bruta, netejar els docu-
ments amb aigua neta, sobretot si són 
fotografies o negatius.

• En cas que les fotografies estiguin 
enfundades i hagi entrat aigua, treu-
re-les abans que s’assequin perquè 
després serà gairebé impossible o es 
deterioraran.

• Si fem servir assecadors, que sigui 
sempre amb aire fred, el calent defor-
marà el document.

• Baixar la temperatura del dipòsit al 
màxim per evitar l’aparició de micro-
organismes i fongs.

• Els llibres afectats, cal valorar si po-
den ser substituïbles o no i en cas que 
no, assecar-los en vertical i oberts a 
90° perquè hi hagi ventilació entre els 
fulls. Si pogués ser, assecar full a full, 
sobretot els llibres els fulls del qual 
són de paper cuixé.

• Podem posar els materials exposats 
a la llum solar per assecar-los? Depen-
drà del suport, però no és una opció, 
per exemple en suports paper.

• Prioritzarem sempre la ventilació de 
l’espai.

• Tindrem molta cura i vigilarem molt 
en els riscos microbiològics per a la sa-
lut humana: hem de disposar de mas-
caretes, guants, etc. els, actualment 
molt coneguts, Equips de Protecció 
Individual (EPI)

Fotografia: Frederic Mayol

10/2021 Curs de restauració 
amb el Centre de Restauració 
de Béns Mobles de Catalunya 

29 DE DESEMBRE DE 2021

El passat divendres 
5 de novembre, va 

tenir lloc el curs de 
restauració de béns 
amb la Maria Carme 
Balliu, responsable  

de l’àrea de conser-
vació restauració 

de document, obra 
sobre paper i foto-

grafia al CRBMC.

FREDERIC MAYOL.  
Arxiver de l’Arxiu municipal de Salt E l títol del curs enganyava una 

mica sobre el contingut real o, 
si més no, culpa meva per que-

dar-me només amb la part de «restau-
ració» i no llegir tota la resta de la des-
cripció, que deia així: Aquest curs pretén 
establir els coneixements i donar pautes 
bàsiques sobre l’adopció de mesures pri-
oritàries davant intervencions d’urgència 
(…) davant un desastre d’arxiu.

Vaig descobrir, just després que la Car-
me Balliu, la formadora, es presentés i 
ens donés la benvinguda, que la formació 
tractava exactament de saber què fer en 
cas de desastre al nostre arxiu, en concret, 
una inundació. Va ser quan, a sac i sense 
anestèsia, la Carme ens va dir:

– És divendres a darrera hora, a l’hora que 
acostumen a passar aquestes coses, i el 
vostre arxiu pateix una inundació. Heu 
d’actuar urgentment. Que faríeu?

Ens va assenyalar una pica enorme que hi 
havia en un racó del taller, amb la qual no 
havien reparat abans, plena d’aigua bruta 
i de capses d’arxiu amb documents i foto-
grafies ja ben molles, i ens vam quedar un 
moment sense saber ben bé que fer.

– Ja podeu començar. Jo no us diré res fins 
al final. Au, aneu! – va dir en veure que no 
ens movíem.

Dit i fet. En saber que havíem d’actuar 
com en un cas real, als deu participants 
del curs ens va sorgir immediatament el 
nostre instint arxiver i ens hi vam llençar 
de cap, per grups, cap a la pica, per intentar 
salvar la part que ens corresponia. Hi havia 

capses d’arxiu, diaris, llibres, documents, 
fotografies i negatius surant a l’aigua bruta 
de restes vegetals i terra (encara gràcies 
que no eren aigües fecals!).

– Que fem? – va preguntar un.

– Traiem-ho tot de l’aigua! –  
va dir l’altre.

Vam posar paper assecant en taules i vam 
estendre-ho al damunt buidant les cap-
ses de cartó molles, obrint els llibres en 
vertical, traient les fotos i els negatius de 
les fundes de plàstic, valorant què s’havia 
de salvar i el que potser no calia, penjant 
documents regalimant aigua dels fluores-
cents, etc. Com en moltes ocasions, vam 
actuar per instint, sense parar un moment 
per tenir una visió més àmplia del succés 
que ens hauria permès tenir una visió més 
clara i freda de la magnitud de la tragèdia 
i prendre mesures prèvies que podien ser 
més resolutives posteriorment.

Així ens ho va fer saber la Carme més tard. 
Estava bé actuar ràpidament, però no ho 
havíem fet correctament. El primer de tot i 
el que a cap de nosaltres se’ns havia acudit, 
preocupats com estàvem de les tasques de 
salvament, que abans de treure-ho, havíem 
de fer fotografies del desastre per tenir-ho 
documentat tot: el tipus d’aigua, els docu-
ments afectats, el tipus de materials, etc. 
Llavors localitzar l’avaria o el lloc per on en-
trava l’aigua i demanar la reparació urgent. 
Tot seguit baixar la temperatura al màxim 
per evitar l’aparició de microorganismes. 
Havíem actuat sobre les conseqüències, 
tanmateix no sobre les causes. Segura-
ment en un cas real ho hauríem fet, això 

Fotografia: Frederic Mayol
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IX Jornades  
d’Arxivers sense Fronteres 

#AsF9J

30 DE DESEMBRE DE 2021

NÚRIA CARRERAS I FONT.  
Arxivera i Presidenta  
d’Arxivers sense Fronteres

Els dies 14 i 15 de 
desembre, Arxivers 
sense Fronteres va 
celebrar les novenes 
jornades sota l’epígraf 
«Vides robades».  
El valor dels arxius en 
la cerca de la identitat

E ls dies 14 i 15 de desembre, Arxi-
vers sense Fronteres va celebrar les 
novenes jornades sota l´epígraf Vi-

des robades. El valor dels arxius en la cer-
ca de la identitat. Un cop més la voluntat 
era despertar l’interès d’un públic ampli per 
uns temes que es podria dir que són univer-
sals i que malgrat que puguin ser recurrents, 
encara se n’ha de parlar molt més. 

La cerca de les identitats d’aquells nadons 
que van ser separats dels seus progenitors va 
obrir una taula rodona formada per membres 
de l’àmbit de les associacions, del periodisme 
i també, de l’arxivística, una composició amb 
diferents punts de vista que, amb el coneixe-
ment de la conductora de la taula, l’arxivera 
Fina Solà, va ajudar a enriquir el debat. L’expo-
sició de les diferents experiències dels i de les 
ponents  van suscitar interrogants i preguntes 
molt interessants.

El rastre documental i l’accés als arxius, van 
ser dos dels punts que van posar en evidència 
atès que no sempre és fàcil trobar els docu-
ments que explicitin la praxi de la desaparició 
de menors, però, en canvi, tal com comentà la 
Montse Armengou, periodista de TV3, sí que 
és possible que a partir dels decrets aprovats 
pel govern del moment es permetés fer el di-
buix de com funcionava aquesta mecànica. 
Per altra banda, el Daniel Canales, d’Amnistia 
Internacional, va deixar constància de la poca 
empatia que algunes persones han trobat a 
l’hora de cercar la documentació i reclamava 
una llei d’arxius a l’estat espanyol per tal de 
facilitar l’accessibilitat a la documentació i a 
la informació, a les víctimes, i fer un acom-
panyament en una cerca que per a molts i 
moltes és dolorosa. 

La voluntat d’evitar la destrucció de la do-
cumentació de les institucions que en algun 
moment van ser còmplices o bé poden ser 
sospitoses d’aquesta praxi, sobretot de 
les institucions privades que no tenen tan 
reglamentat el procediment documental, va 
donar peu que associacions com l’Observatori 
de Desaparició Forçada de Menors, amb 
la Neus Roig al capdavant, o la mateixa 
Amnistia Internacional hagin reclamat donar 
cobertura legal i aconseguint, com és en el 
cas català, l’aprovació per part del Parlament 
de Catalunya de la Llei 16/2020, de 22 de 
desembre de 2020, de la desaparició forçada 
de menors a Catalunya. 

El vessant que va aportar coneixement més 
purament arxivístic va venir de la mà d’en 
Sergi Molí, arxiver del Departament de Drets 
Socials de la Generalitat de Catalunya, que 
va fer una ponència d’un caire més tècnic i 
que va començar aportant tranquil·litat en 
relació amb la conservació tant dels expe-
dients produïts per la mateixa administració 
com aquells que s’han localitzat en altres 
institucions. La gestió documental es dota 
d’uns mecanismes i aporta una metodolo-
gia de treball que garanteix la seguretat i la 
conservació de la documentació, el problema 
recau en el fons documentals que no s’han 
conservat per diferents motius, com podria 
ser la clara intenció de fer desaparèixer qual-
sevol rastre d’una activitat delictiva. L’avalu-
ació de les sèries vinculades a la protecció 
de la infància i l’adolescència, va concloure 
que serien de conservació permanent, per 
tant, tota aquella documentació que arribi a 
qualsevol dels arxius que formen part de les 
institucions catalanes, ha de ser conservada 
permanentment.

• A més dels EPI habituals que ja tenim als arxius, hem de 
disposar sempre d’un kit bàsic per a casos d’emergència: paper 
assecant, ventiladors, etc.

Per tot això és important que el nostre centre, sigui del tipus que 
sigui (arxiu, museu, biblioteca…) tingui un Pla de Conservació 
preventiva que ens permeti anticipar-nos als processos de de-
gradació dels materials, ha d’especificar:

• identificació de les causes d’amenaça (per exemple, el nostre 
arxiu, l’Arxiu municipal de Salt, té un canal artificial, la séquia 
Monar, a escassos deu metres de la porta i el riu Ter a menys 
d’un quilòmetre en línia recte)

• estratègies d’acció i reacció

• el que, com, quan i qui

A més, el Pla de Conservació ha d’incloure el Pla de Gestió de Des-
astres que ha de ser, sobretot, clar, útil i eficaç, encara que només 
siguin dues pàgines on es digui: «en cas d’incendi fer això i allò, 
avisar a tal persona i identificar tal incidència. En cas d’inundació  
fer això i allò, avisar a tal persona i identificar tal incidència…» i 
tenir una llista de telèfons actius.

És molt important, en cas desastre, saber com actuar, on has de 
buscar ajuda i de qui, perquè les primeres 48 hores són crucials. 
Per això hem de tenir tant sí com no el PGD, després ja tindrem 
més temps de preocupar-nos per la recuperació, per cercar un 
equip de conservadors o restauradors que facin les tasques que 
nosaltres no podrem fer per no tenir equipaments ni formació 
específica. Aquí és on entraria, per exemple, el CRBMC.

Acabada la part pràctica i teòrica, la Carme ens va donar un parell 
de consells o trucs per ajudar-nos en la preservació i conservació. 
Un ja el coneixia, com és la solució hidroalcohòlica de 70% alcohol 
i 30% aigua per lluitar contra els fongs. Si algun cop t’has preguntat 
per què es dissol aigua amb l’alcohol, però mai has gosat pregun-
tar-ho a algú per no quedar com un ignorant, com em passava a mi, 
t’ho dic: és perquè els fongs no són estúpids i si els ruixes només 
amb alcohol, es blindaran i es quedaran tan panxos. En canvi, si 
hi ha una mica d’aigua, els fongs la voldran absorbir, s’obriran i 
s’empassaran l’alcohol al mateix temps i moriran o, si més no, es 
debilitaran molt. L’altre truc és difuminar olis essencials de clau 
per l’ambient perquè desinfecta i si vols més encara, posar aquest 
oli a la solució hidroalcohòlica.

En definitiva, va ser un curs amb una part molt pràctica i molt 
entenedora, i una part teòrica que es pot aplicar perfectament bé 
al nostre centre. L’èxit del curs va ser en part gràcies a la Carme 
Balliu, a la seva proximitat i que ens va saber motivar i ensenyar 
amb casos pràctics reals, també per la seva gran paciència en 
contestar les mil i una preguntes que ens van sorgir.

La cirereta del curs, ja molt fora d’horari, va ser la interessantíssima 
visita guiada per tot el CRBMC on vam poder veure i comprovar de 
primera mà com treballen els restauradors que salven el patrimoni 
artístic i cultural català.

Fotografia: Frederic Mayol



1918

El diari digital de l’Associació de Professionals de
l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya

27 DE GENER DE 2022

RAMON ALBERCH I FUGUERAS. 
Arxiver i historiador

A hores d’ara hi ha una 
notable unanimitat en 
la consideració de les 
imatges -senyalada-
ment la fotografía- com 
a testimonis docu-
mentals, informatius i 
històrics; en canvi, l’as-
sumpció del seu valor 
jurídico-legal és força 
recent i motiu d’un cert 
debat en l’àmbit jurídic

INTRODUCCIÓ

A hores d’ara hi ha una nota-
ble unanimitat en la consi-
deració de les imatges -as-

senyaladament la fotografia- com a 
testimonis documentals, informatius 
i històrics; en canvi, l’assumpció del 
seu valor juridicolegal és força recent 
i motiu d’un cert debat en l’àmbit ju-
rídic. En aquest context, cal esmentar 
el Judici de Nuremberg contra els més 
destacats dirigents del III Reich l’any 
1945 per poder constatar l’ús de foto-
grafies i pel·lícules com a proves en un 
judici públic. A més de les fotografies 
incriminatòries aportades pel fotò-
graf Francesc Boix, el Tribunal Militar 
Internacional encapçalat pel Jutge 
Robert Jackson va analitzar també di-
verses pel·lícules com les intitulades 

“Els camps de concentració nazis”, 
el “Pla Nazi” (un muntatge de quatre 
hores de durada) o “Documents cine-
matogràfics sobre les atrocitats dels 
invasors germano-feixistes” integra-
des per Imatges confiscades a distints 
serveis del govern de l’Alemanya nazi. 
A l’ensems, el Tribunal va recórrer 
a la consulta de més de 3.000 tones 
de documents procedents dels arxius 
confiscats pels aliats a l’administració 
del III Reich. Val a dir, també, que el 
Tribunal era conscient del valor de la 
imatge com a memòria i testimoni, de 
manera que va fer enregistrar una part 
de les audiències d’aquest històric 
judici per part del reconegut cineas-
ta John Ford. Aquesta filmació es pot 
consultar als respectius llocs web del 
Memorial de la Soah a París i en el Mu-
seu de l’Holocaust a Washington. 

Jesús Grau i Francesc Boix a Mauthausen. Maig 1945. Autor: Francesc Boix. 
(Fons Amical Mauthausen-Museu d’Història de Catalunya)

Francesc Boix: 
fotografies per a la 

memòria i la justícia

Per últim, un dels grans problemes 
d’aquesta qüestió és que l’Estat espanyol 
no reconeix aquesta praxi com un delicte 
de desaparició forçada, tot i haver signat 
els diferents convenis europeus que inci-
deixen en aquesta casuística, però que no 
ha desenvolupat, sinó que els tracta com 
un delicte ordinari i això facilita que els 
òrgans jurisdiccionals tanquin els proce-
diments per haver prescrit. A diferència 
d’això, si fos tractat com a desaparició 
forçada, aleshores no es podrien donar 
per acabades les diligències, no prescriu-
ria i només es tancaria l’expedient amb la 
resolució del cas.

Aquesta primera taula va continuar amb 
un debat molt ric que va deixar la porta 
oberta de molts interrogants que avui dia 
resten pendents de resoldre, i a la certesa 
que és un acte de justícia i reparació que 
es deu a totes les persones que van haver 
de patir aquesta situació. Des de les do-
nes víctimes de la repressió política del 
moment, com les castigades moralment, 
com les víctimes d’un negoci deplorable 
de vides humanes.

La segona jornada va continuar amb una 
nova taula rodona que es va desenvolupar 
sota el títol d’arxius per la diversitat. En 
aquest cas, es va posar en valor l’arxiu so-
cial, aquell que a banda de la funció cul-
tural i administrativa que tradicionalment 
s’ha atribuït als arxius, vol aproximar-se 
a la ciutadania des d’un punt de vista di-
ferent, millorant aspectes que la societat 
actual reivindica. Tal com va expressar el 
conductor de la taula, Xavi Orri, s’incideix 
en la memòria, però també en la reparació 
de les desigualtats, la visibilització de la 
repressió i la recuperació dels drets fona-
mentals de col·lectius castigats com són 

les minories afecto sexuals i de gènere i 
dels moviments LGTBIQ+. Una clara re-
clamació cap a les institucions per tal que 
es potenciï la creació d’un patrimoni creat 
pels mateixos protagonistes aportant així 
una memòria social, rica i diversa.

En aquest sentit, l’experiència de l’Arxiu 
Municipal de Lloret de Mar és molt im-
portant, ja que  que ha sabut unificar la 
funció de l’arxiu social, aproximant-lo a 
la ciutadania amb diversos programes i, a 
més, té una clara intenció de posar en valor 
la memòria plural. Tant en Joaquin Daban, 
arxiver en cap, com en Jordi Padilla, tècnic 
arxiver, van explicar l’aposta per tractar la 
documentació amb programes d’intersec-
cionalitat, un element rellevant si es vol 
construir una memòria més rica i més ajus-
tada a la realitat, ja que són les maneres 
de discriminar a través dels condicionants 
de la persona com ser dona, ser migrant o 
per la seva orientació sexual relacionada 
amb altres característiques de la persona 
com poden ser la seva condició sexual, 
l’activitat professional o la seva formació 
acadèmica. Per tant, els companys de l’ar-
xiu de Lloret obren una nova perspectiva en 
el tractament de la documentació a partir 
d’estratègies i pràctiques per la inclusió. 

Dins de l’arxiu social, la Magda Costa, 
que gestiona el Centre de Documenta-
ció Armand de Fluvià, al Casal Lamda, va 
aportar una visió més comunitària i no tan 
institucional, donant a conèixer la riquesa 
de la documentació i els problemes que 
tenen per a la seva gestió. 

Així mateix, les experiències explicades 
per Gustavo Meoño, excoordinador de 
l’Archivo Histórico de la Policia Nacional 
de Guatemala i membre de la Fundació 

per a la democràcia a Argentina, sobre el 
tractament de la informació relacionada 
amb el col·lectiu LGTB en ambdues insti-
tucions i països, mostren com els governs 
dictatorials del moment van utilitzar la do-
cumentació per vulnerar els més bàsics 
drets humans d’aquests col·lectius, i des 
de la perversió màxima del sistema judicial 
convertirien en delicte un fet que no estava 
penat per permetre així  agreujar la situació 
penal d’aquestes persones. El càstig, el 
maltractament físic i fins i tot la seva des-
aparició fa que sigui necessari continuar 
amb l’estudi d’aquesta documentació amb 
la voluntat de visibilitzar i reparar els drets 
d’aquest col·lectiu de la mateixa manera 
que s’ha fet amb d’altres. 

En darrer terme l’historiador Javier Fernán-
dez Galeano, estudiós dels arxius per a la 
història de l’LGTBI va presentar un ampli 
repertori d’arxius en els quals hi ha in-
vestigat i concloïa com les polítiques de 
repressió estatal també incidien en l’arxiu 
amb una voluntat de capturar i preservar 
l’estigma del col·lectiu, conformant un 
arxiu de càstig.

Les IX Jornades han estat intenses, riques 
i els experts i expertes en la matèria han 
fet que fossin summament interessants. 
Aquestes són algunes de les idees que es 
van presentar en les dues taules, però us 
convido a repassar-les al canal de YouTu-
be d’Arxivers sense Fronteres per tal que 
vosaltres mateixos pugueu extreure les 
idees que us semblin més interessants.
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ha donat lloc a sengles publicacions de l’in-
vestigador David Wingeate Pike-, sembla 
indubtable que l’ocultació dels negatius i 
la seva sortida i conservació a la llar d’una 
família de confiança fou una operació col-
lectiva en la qual Antoni García inicialment 
i Francesc Boix en la seva materialització 
final, en foren protagonistes indiscutibles. 

L’operació s’inicia en el moment que An-
toni García, a banda de les cinc còpies 
(18x11cm) que se li ordenen fer i que 
eren posteriorment lliurades al militar 
responsable del Servei el qual les tramet 
als Quarters Generals de la SS a Berlín, 
Oranienburg, Viena i Linz (mentre que 
una còpia quedava arxivada al Servei), 
en feia una sisena còpia que amaga en 
forma de “còpies de mala qualitat”, se-
guint una feina que ja havia iniciat el seu 
antecessor, el polonès Grabowski. Ben 
aviat les relacions entre Boix i Garcia es 

deterioren notablement, en bona part per 
les seves diferències de caràcter, però 
també per la seva contraposada visió de 
l’orientació que havia de prendre en el pla 
ideològic el Partit Comunista. L’ascens de 
Boix a Kapo del Laboratori fotogràfic i la 
baixa per malaltia de Garcia el febrer del 
1945, permet a Boix erigir-se en referent 
pel que fa al “salvament” de les còpies 
fotogràfiques. Així, les 200 còpies que 
s’havien anat acumulant foren traslladades 
i es decideix amagar-les darrere de l’armari 
on es guardaven tots els negatius, fet que 
només era de coneixement de Boix, García 
i Cereceda. 

La sortida de les còpies i els negatius del 
Camp de Mauthausen fou una operació en la 
qual varen intervenir múltiples protagonis-
tes, més enllà de l’indubtable lideratge que 
exercia Boix pel seu bon posicionament jeràr-
quic dins el Servei. En aquest sentit, sembla 
haver-hi consens en el fet que la col·lecció 
fotogràfica que es va treure fora del Camp era 
formada per la majoria de còpies que havia 
guardat Garcia (unes 200) i uns 2.000 nega-
tius que Boix va robar dels arxius de la SS. El 
trasllat de la col·lecció fora del camp es va 
dur a terme mitjançant el Komando de joves 
republicans que sortien cada matí per anar 
a treballar a la pedrera Poschacher. Al tenir 
llibertat de moviments a l’entrada i sortida i 
la seva capacitat per confraternitzar amb els 
veïns propers a la pedrera, va propiciar que 
fessin una bona amistat amb Anna Pointner, 
persona propera als socialistes austríacs, 
la qual es va fer càrrec de les imatges i les 
va amagar a l’interior d’un mur de pedra de 
casa seva. 

El robatori dels negatius per Boix es va veure 
afavorit pel fet que després de la derrota de 
l’exèrcit nazi a Stalingrad (febrer de 1943), 
el Departament Polític a Berlín va ordenar la 
destrucció de les fotografies que hi hagués 
als camps d’extermini, decisió que varen 
tornar a refermar a finals del 1944 davant 
el gir negatiu de la guerra per al govern del 
III Reich.  En el cas de Mauthausen, el militar 
responsable del Servei va començar a fer 
personalment aquesta tasca de destrucció, 
però al cap de poc se’n cansà i va delegar 
la feina a Francesc Boix. És versemblant 
que en aquest context Boix va poder guar-
dar molts negatius, pel cap baix uns 2.000, 
encara que en les seves declaracions  en el 
judici de Núremberg Boix parla d’uns 20.000 
negatius salvats de la destrucció.  

ELS JUDICIS DE  
NUREMBERG I DACHAU

En el moment de la sortida el juny del 
1945 del camp de Mauthausen Francesc 
Boix es va traslladar a París i va comen-
çar a publicar moltes de les imatges a la 
premsa aconseguint una àmplia difusió 
i un notori ressò mediàtic per l’impacte 
que va suposar per a la societat francesa 
la visualització de la barbàrie nazi. Fruit 
d’aquest reconeixement, Boix fou cridat 
a declarar com a testimoni en els  judicis 
de Nuremberg i Dachau. Entre finals de 
1945 i finals del 1948 es va celebrar, d’una 
banda, un procés principal contra els cri-
minals de guerra més destacats i de l’altra 
dotze processos secundaris contra altres 
membres del III     Reich. Les vistes del 
Tribunal Militar Internacional a Nuremberg 
es varen desenvolupar en 403 sessions 
(entre el 20/11/1945 i l’1/10/1946) amb la 
presència de 94 testimonis, dels quals 33 
foren cridats per l’acusació i 61 per part de 
la defensa. Com a aportació documental es 
varen seleccionar 2.360 documents per a 
la seva presentació pública com a elements 
probatoris.

Boix fou cridat a declarar per part de l’acu-
sació i les seves intervencions foren el di-
lluns 28 i dimarts 29 de gener del 1946. 
La declaració de Boix i l’anàlisi minuciosa 
de les fotografies que va aportar com a 
prova estan transcrites de manera literal 
en nombroses publicacions (Vegi’s Beni-
to Bermejo, Francesc Boix. El fotògraf de 
Mauthausen. pp. 185-214, David Wingeate 
Pike, Dos fotógrafos en Mauthausen: An-
tonio García y Francesc Boix, pp. 98-117 
i Jorge Rodríguez Derecho a la verdad y 
Derecho Internacional en relación con gra-
ves violaciones de los Derechos Humanos, 
pp. 55-60). Boix, després del jurament de 
rigor, va anar contestant a les preguntes 
del fiscal Dubost  mentre s’anaven pro-
jectant algunes de les 30 fotografies que 
va aportar com a prova. Així va poder pro-
porcionar informació substancial referida 
a la presència de Heinrich Himmler, Ernst 
Kaltenbrunner i Albert Speer al camp de 
Mauthausen, i més concretament a la pe-
drera Poschacher, estades que la defen-
sa d’aquests dos últims acusats negava 
categòricament. Posteriorment, Boix fou 
convocat a declarar en el Procés de Dac-
hau (abril 1946) promogut per la Secció de 
Crims de Guerra americana en el qual es 
va jutjar a seixanta-un membres destacats 

FRANCESC BOIX, BREU  
SEMBLANÇA BIOGRÀFICA

Neix al barri barceloní del Poble Sec 
(31/8/1920) en una família d’ideologia 
progressista, catalanista i laica. Als 16 anys 
ja militava al Partit Socialista Unificat de 
Catalunya-PSUC, de filiació comunista i 
ben aviat esdevé un pioner en l’ús de la 
càmera Leica; inquiet i compromès políti-
cament col·labora com a fotògraf en el Set-
manari Juliol i s’allista a l’exèrcit republicà 
a partir de l’any 1938 en la coneguda com a 
columna Macià-Companys. Amb la derrota 
del govern de la República, va travessar la 
frontera francesa i fou internat als camps 
de concentració de  Vernet d’Ariège i  de Set-
fonts al sud de França. Al mes de setembre 
del 1939 és enquadrat a la 28ena Companyia 
de Treballadors Estrangers que operava a la 
zona del Vosges (Alsàcia). Un atac llampec 
de l’exèrcit alemany el maig del 1940 el fa 
presoner i és traslladat, juntament amb al-
tres 1506 republicans espanyols, al camp 
d’extermini de Mauthausen (Linz-Aústria) 
on arriben el 27 de gener de 1941. 

EL SEU TREBALL AL SERVEI 
FOTOGRÀFIC DE MAUTHAUSEN

Boix comença a treballar al Laboratori 
fotogràfic del Erkennungsdienst (Servei 
de Reconeixement) en el mes d’agost del 
1941 on ja hi treballava un altre fotògraf 
català Antoni García (també membre del 
PSUC), als quals s’hi afegirà posteriorment  
(finals de 1943) José Cereceda, militant 
comunista madrileny.  En el cas del camp 
de Mauthausen, com en altres del mateix 
nivell (Auschwitz, Dachau, Ravensbrück) 
hi havia l’Oficina del Erkennungsdienst que 
era un servei de reconeixement i identifica-
ció per a captar els trets antropomètrics de 
les persones detingudes; per acomplir amb 
aquesta finalitat comptava amb un servei 
fotogràfic que no només es dedicava a la 
identificació dels presos sinó que també 
documentava l’activitat criminal que es 
duia a terme al camp. El fet que els nazis 
documentessin de manera precisa i sis-
temàtica la seva barbàrie, els va conduir 
en realitat a la condemna. Com s’ha dit, 
aquestes fotografies captades a causa 
del rigorisme burocràtic -la memòria dels 
guanyadors- acabarà transformant-se en 
el temps en la memòria dels vençuts. 

El primer republicà que va entrar a tre-
ballar al Laboratori Fotogràfic fou Antoni 
Garcia l’abril del 1941, al qual s’hi varen 
sumar ben aviat tres presos polonesos i, 
finalment, els esmentats Boix i Cereceda. 
Amb el temps Boix es va anar guanyant la 
confiança dels seus caps fins a assolir una 
posició de comandament entre els presos 
d’aquest Servei en els anys 1944-45. El 
Servei Fotogràfic tingué dues ubicacions 
diferents del camp, la darrera de les quals 
ocupava uns 210m2 i estava ben dotada 
tècnicament. Un dels militars que varen 
comandar aquest Servei, Paul Ricken, 
relaciona el tipus de fotografies que s’hi 
feien: retrats dels SS (organització militar, 
policial i política al servei d’Adolf Hitler),  
retrats per a la identificació mitjançant la 
presa d’empremtes dactilars, morts per 
arma de foc, suïcidis, accidents, assumptes 
de natura mèdica i esdeveniments relle-
vants produïts en el camp, especialment 

el registre fotogràfic de les visites dels alts 
dignataris nazis.  

Visita de Heinrich Himmler a Mauthau-
sen. Abril 1941. Foto: Paul Ricken (Fons 
Amical Mauthausen-Museu d’Història de 
Catalunya) 

L’OBTENCIÓ I TRASLLAT A  
L’EXTERIOR DE LES FOTOGRAFIES 

Els presos que treballaven al Laborato-
ri, amb la complicitat d’altres presos del 
camp varen aconseguir sostreure un nom-
bre important de negatius fotogràfics de 
Mauthausen que posteriorment varen ser-
vir com a prova en els judicis de Núremberg 
i Dachau. Més enllà de la controvèrsia sus-
citada pel paper desenvolupat per Antoni 
García i Francesc Boix en el salvament i 
sortida de les fotografies del camp –i que 
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La invasió d’Ucraïna  
i els arxius

17 DE MARÇ DE 2022

 GUSTAU CASTAÑER.  
Arxiver, membre de la Junta de  
la Secció d’Arxius i Drets Humans 
de l’ICA i membre de la junta  
d’Arxivers sense Fronteres.

En el següent article 
podeu trobar un 
recull de les darreres 
notícies que ens 
arriben sobre com 
es veuen afectats 
els arxius ucraïnesos 
davant el conflicte 
bèl·lic amb Rússia.

E l dia 24 de febrer, després de me-
sos de creixent tensió, les forces 
militars de la Federació Russa 

van envair Ucraïna. El President Putin va 
parlar d’una “operació militar especial” 
amb el propòsit de “desarmar i desna-
zificar” Ucraïna. En el moment d’escriu-
re aquestes línies, 20 dies més tard, els 
plans per una ràpida victòria russa han 
estat trastocats per una ferotge resistèn-
cia ucraïnesa que ha desfermat tàctiques 
cada cop mes cruentes per part de l’exèr-
cit rus. La població civil és un objectiu 
més en aquesta guerra i els arxius no són 
una excepció en aquest conflicte.

A continuació trobareu un recull de notí-
cies de manera cronològica per tal de que 
pugueu seguir la situació, tasca no sempre 
fàcil en un conflicte bèl·lic.

La millor cobertura en català dels as-
pectes militars del conflicte la troba-
reu en el compte de Twitter de Pol Mo-
las, de la Societat d’Estudis Militars  
(https://www.estudismilitars.cat )

27 DE FEBRER

Destrucció de l’arxiu de Txerníhiv  (veure 
article del Washington Post del 14 de marc 
per detalls)

Aquí, Gregory Aimaro-Parmut, de la Uni-
versitat d’Indiana ens parla sobre les seves 
experiències fent recerca a aquest arxiu: 
https://networks.h-net.org/node/4555727/
blog/khroniky/6119067/post-soviet-dic-
hotomy-western-researchers-experien-
ces-security

de la SS de Mauthausen. En aquest cas va 
aportar també 30 fotografies com a prova 
documental de l’acusació.

Finalment, cal assenyalar que Boix, un cop 
alliberat de Mauthausen i davant la impossi-
bilitat de tornar a Espanya, es va instal·lar a la 
ciutat de París on va treballar com a reporter 
gràfic en diverses revistes de l’òrbita del Par-
tit Comunistas Francès-PCF com “Regards”, 
“Le Soir” i “L’Humanité”. Va viure humilment 
a unes golfes del nº 14 de la Rue du Duc, a 
Montmartre, que li va llogar el seu company 
Waldeck Rochet del PCF. Al capdavall, Boix 
va tenir un final trist i solitari. Les privacions 
sofertes i una latent tuberculosi posaren fi 
a la seva vida quan només tenia 31 anys. 
Va morir a l’hospital Rothschild (7/7/1951) 
sol i en una situació de penúria econòmica. 
Fou enterrat en la més absoluta soledat al 
cementiri de Thais.

Passat el temps, i amb la voluntat de re-
cuperar la seva memòria, el 16 de juny 
de l’any 2017, els Ajuntaments de París i 
Barcelona  varen organitzar un acte d’ho-
menatge i les seves despulles foren tras-
lladades de manera solemne al cementiri 
de Père-Lachaise, en una cerimònia mul-
titudinària. Cal remarcar que en aquest 
cementiri hi ha soterrades les restes de 
grans celebritats franceses i també dels 
herois de la resistència contra el nazis-
me. Com a corol·lari, significar que en els 
darrers anys l’atzarosa vida de Boix i el 
seu protagonisme en el salvament de les 
fotografies de Mauthausen ha generat la 
publicació d’un ampli conjunt de llibres, 
novel·les, així com de pel·lícules. També 
l’Ajuntament de Barcelona ha posat el seu 
nom (2001) a una Biblioteca Pública situ-
ada al barri del Poble Sec amb la voluntat 
de perpetuar la seva memòria. 
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Online): https://www.sucho.org. Es pre-
senten com un grup de professionals del 
patrimoni cultural -bibliotecaris, arxivers 
, investigadors, programadors – treballant 
plegats per identificar i arxivar “sites” en 
risc, contingut digital, i dades d’institucions 
de patrimoni cultural Ucraïnès mentre el 
país és sota atac”

Aquí podeu trobar una entrevista a Quinn 
Dombrowski, de la Universitat de Stanford, 
on parla sobre aquest projecte: https://
www.marketplace.org/shows/marketpla-
ce-tech/digital-archivists-race-to-preser-
ve-ukrainian-heritage/

 10 DE MARÇ 
RESOLUCIÓ ICA

“Reunió del CE del 10 de març de 2022. 

Resolució de suport a Ucraïna:

El Consell Internacional d’Arxius (ICA), 
mitjançant una votació per majoria dels 
membres del seu Consell Executiu, con-
siderant l’agressió armada perpetrada pel 
Govern de la Federació de Rússia, amb el 
recolzament de la República de Bielorrús-
sia, contra Ucraïna, la seva població tan 
civil com militar, el seu Govern, les seves 
ciutats i infraestructures i el seu patrimoni 
cultural i documental irreemplaçable, en 
suport al poble d’Ucraïna, al seu Govern 
elegit legítimament i democràticament, i a 
les comunitats i institucions professionals 
involucrades en la gestió de la informació, 
els documents i els arxius, els quals ara es 
troben amenaçats de destrucció, fidel als 
principis i als valors proclamats per l’ICA 
a favor de l’Estat de dret, de la preservació 
del patrimoni arxivístic mundial i de la pro-
tecció de totes les persones dedicades a 
la conservació d’un patrimoni documental 
irreemplaçable, Resol suspendre les seves 
relacions amb les quatre institucions públi-
ques russes i bielorusses que actualment 
són membres de l’ICA:

Per la Federació de Rússia:

• L’Agència Federal Russa 
d’Arxius

• El Comitè d’Arxius del Govern 
de la República d’Ucraïna

• El Comitè Estatal d’Arxius de la 
República de Tartaristán

Per la República de Bielorússia:

El Departament de Gestió Arxivística 
i documental del Ministeri de Justícia 
de la República de Bielorússia.

Aquesta suspensió de relacions porta 
també al cessament de tot contacte 
oficial entre, per una part, les institu-
cions anteriorment citades o el seu 
personal, I, per altra part, l’ICA, els 
seus òrgans (grups d’experts, secci-
ons, rames) i es les seves autoritats 
(Fons Internacional per al Desenvolu-
pament des Arxius, Comissió del Pro-
grama, Fòrum d’Arxivers Nacionals, 
Fòrum d’Associacions Professionals, 
Consell Executiu i Assemblea Gene-
ral), així com de tota participació en 
les activitats i esdeveniments de l’ICA 
(conferències, congressos, Setmana 
Internacionals dels Arxius i qualsevol 
altra activitat similar) fins que no es 
negociï una aturada del foc satisfacto-
ri per al Govern legítim d’Ucraïna i es 
garanteixi la seguretat i la sobirania de 
les persones i les institucions encar-
regades de la protecció del patrimoni 
cultura ucraïnès.

El Consell Executiu de l’ICA insta a 
l’ICA, als seus òrgans, les seves au-
toritats i els seus membres, a aplicar 
la present resolució amb efecte im-
mediat.

L’ICA exhorta al Govern de la Federació 
Russa i al Govern de la República de 
Bielorússia a posar fi a la seva agressió 
armada i els urgeix que respectin i pro-
tegeixin les comunitats i institucions 
professionals involucrades en la gestió 
de la informació, els documents i els 
arxius, custodis de la memòria d’Ucra-
ïna i dels seus documents i arxius que 
donen testimoni de la seva identitat, 
els drets i les responsabilitats del seu 
poble i el seu Govern elegit legítima-
ment i democràticament.

Resolució adoptada pel Consell execu-
tiu del Consell Internacional d’Arxius 
(ICA). 

A 10 dies del mes de març de 2022”

14 DE MARÇ 
WASHINGTON POST

“L’assalt de Putin també té com a objectiu 
la història d’Ucraïna

No és només el país el que s’enfronta a 
l’eliminació”

https://www.washingtonpost.com/outlo-
ok/2022/03/14/putins-assault-also-tar-
gets-ukraines-history/

Alexandra Sukalo @AlexandraSukalo és 
una historiadora de Rússia i Europa de l’Est 
i becària postdoctoral al Clements Center 
for National Security a la Universitat de 
Texas a Austin. El seu actual projecte de 
llibre és una història de la policia política 
soviètica sota Lenin i Stalin a les repúbli-
ques occidentals de la Unió Soviètica.

 “El 27 de febrer a l’oblast de Txerníhiv, 
el bombardeig rus va deixar greument 
malmesa la seu regional del Servei 
de Seguretat d’Ucraïna, o Sluzhba 
Bezpeky Ukrainy (SBU), que allotja 
importants fons arxivístics incloent 
documentació de les atrocitats Nazis a 
Ucraïna. Si Putin aconsegueix destruir 
o fer desaparèixer fons d’importància 
crítica com els de l’arxiu del SBU, po-
dria esborrar les experiències distinti-
ves dels Ucraïnesos i reforçar la visió 
de Putin de la història, la qual, entre 
moltes altres coses, veu als Ucraïnesos 
i als Russos com un sol poble…

El 28 de Desembre, Putin va fer un pas 
més en el seu assalt contra la història, 
quan el Tribunal Suprem de Moscou 
va ordenar el tancament del Memori-
al Internacional, el grup més antic de 
drets civils de Rússia, que estudia la 
repressió política i els crims Soviètics. 
En la seva intervenció al Tribunal, el 
fiscal Alexei Zhafyarov  va acusar l’or-
ganització de crear “una falsa imatge 
de la U.R.S.S. com un estat terrorista 
mitjançant l’especulació sobre la re-
pressió política al segle XX”. Després 
d’aquest veredicte, els historiadors que 
escriuen sobre les atrocitats Sovièti-
ques s’han convertit en persona non 
grata a la Rússia de Putin.

6 DE MARÇ 
THE SCOTSMAN

Sense paraules: protegint biblioteques i 
arxius a Ucraïna

Nick Poole @NickPoole1, Chief Executive 
of the Chartered Institute of Library and 
Information Professionals:

https://www.scotsman.com/news/opinion/
lost-for-words-protecting-libraries-and-
archives-in-ukraine-nick-poole-3595915

“Pot semblar estrany parlar sobre bibliote-
ques, arxius i bases de dades en mig d’una 
guerra. Però hem vist prou conflicte arreu 
del món per saber que el primer recurs dels 
tirans és sovint bombardejar els arxius i les 
biblioteques. Pertorbes i desestabilitzes a 
la gent pertorbant el seu sentit de la iden-
titat – el seu llenguatge, la seva literatura, 
la seva cultura…

Quan arriba el moment de recuperar-se i 
reconstruir, la gent freqüentment fa ser-
vir la biblioteca com a lloc de confiança, 
pau i fins hi tot reconciliació. El procés de 
recuperació postconflicte depèn de la res-
tauració de sistemes bàsics -naixements, 
matrimonis, morts, comptes bancaris- que 
depenen ells mateixos completament de la 
integritat dels documents públics.”

7 DE MARÇ 
 
Manifest d’ASF Internacional

“Davant l’escalada de violència provoca-
da per l’agressió armada contra Ucraïna, 
Arxivers sense Fronteres Internacional 
expressa la seva solidaritat amb el poble 
ucraïnès i, en particular, amb bels profes-
sionals responsables de la gestió de la 
informació I els arxius, així com la seva 
profunda preocupació pel destí dels arxius, 
tant públics com privats, ara amenaçats 
de destrucció.

La conservació i utilització del patrimoni 
documental que guarden els arxius d’un 
país garanteix el respecte dels drets ciu-
tadans, el control de l’administració i el su-
port a la investigació. Els arxius són també 

la base del desenvolupament econòmic, 
social, científic i tecnològic i de la promoció 
de la cultura, la reconstrucció de la memò-
ria i la identitat nacional. En darrer terme, 
són una eina essencial per a la protecció 
dels drets humans individuals i col·lectius 
i per a recolzar la lluita contra la violació 
d’aquests drets. Per aquestes raons, els 
repositoris documentals representen un 
objectiu  privilegiat en el context d’aquest 
conflicte armat.

AsF Internacional, junt amb els seus socis 
internacionals, seguirà de prop la situació i 
oferirà suport professional i tècnic segons 
ho permeti la situació”

9 DE MARÇ 
THE GUARDIAN

“Els Ucrainesos en una cursa per salvar el 
patrimoni cultural

Molts creuen que la destrucció de béns cul-
turals és part de l’estratègia del Kremlin 
per “esborrar” Ucraïna com a estat sobirà 
independent”

https://www.theguardian.com/world/2022/
mar/09/ukrainians-in-race-to-save-a-nati-
ons-cultural-heritage

L’article menciona la iniciativa SUCHO 
(Saving Ukrainian Cultural Heritage Online 
– Salvant el patrimoni Cultural Ucraïnès 

https://www.sucho.org
https://www.marketplace.org/shows/marketplace-tech/digital-archivists-race-to-preserve-ukrainian-heritage/
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Diccionario Boadas para  
la gestión de archivos

30 DE MARÇ DE 2022

JOAN BOADAS I RASET.  
Arxiver municipal de Girona

En el llibre s’hi expressen 
conceptes i terminologia 
arxivística, però sobretot 
el que es vol reflectir és 
una manera d’entendre 
la professió, una manera 
d’enfocar la gestió, una 
manera, si es vol, de viure 
una vocació.

S empre m’ha semblat que aques-
ta reflexió del filòsof alemany 
Immanuel Kant (1724-1804), 

s’ajusta com un guant a la nostra profes-
sió: Pràctica sense teoria és cega. Teoria 
sense pràctica és estèril. Com a professi-
onals, sabem que l’Arxivística té un biaix 
pràctic molt important, però també som 
conscients que sense un corpus teòric 
que sustenti la nostra feina, el risc de 
caure en la més fecunda de les esterili-
tats seria pràcticament inevitable.

Aquelles i aquells que ja portem unes 
quantes dècades en l’exercici de la pro-
fessió, som coneixedors del poc gruix que 
aquest corpus teòric tenia a final dels anys 

1980 i, majoritàriament, recorríem a la 
literatura arxivística francesa per trobar 
els referents que fessin possible evitar la 
ceguesa en la nostra quotidiana pràctica 
de treball.

A Catalunya, els textos referencials eren 
escadussers perquè la professió encara era 
feble, poc consolidada i molt vinculada a la 
pràctica de la Història. A Espanya, on els 
i les professionals s’articulaven majorità-
riament entorn del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
la producció teòrica tampoc era massa ro-
busta i molt associada als temaris de les 
oposicions al cos que acabem d’esmentar.

Qualsevol crítica dels poderosos actors 
– fins hi tot aquells del passat- és vista 
com un desafiament al propi poder de 
Putin. Com a resultat, els historiadors 
que busquin conservar l’accés als ar-
xius russos podrien haver de modular 
les seves descobertes si són contràries 
a la narrativa de Putin o acceptar que 
podrien perdre la possibilitat de fer 
recerca a Rússia.

El govern Ucraïnès ha desafiat direc-
tament la guerra de Putin contra la 
història. En un esforç per promoure la 
transparència, el Parlament Ucraïnès 
va aprovar una llei l’abril del 2015 
obrint les portes dels arxius de la 
policia política del país als investiga-
dors d’arreu del món. Fins a la invasió 
russa d’Ucraïna, els investigadors al 
Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhba 
Bezpeky Ukrainy allotjat a la seu de la 
SBU a Kíiv, tenien accés a documents 
de tribunals penals i interrogatoris així 
com expedients personals dels oficials 
de policia política Soviètica treballant 
a Ucraïna. Aquest és tan sols un dels 
molts arxius crítics que Putin podria 
destruir per tal de pervertir la compren-
sió del passat i de la pròpia història.

No és tan sols Ucraïna la que s’en-
fronta a l’eliminació – és també l’his-
tòria d’Ucraïna. La mateixa existència 
d’arxius com el del SBU suposa una 
amenaça directa a Putin. És impossible 
imaginar un escenari en el qual perme-
tria que aquests documents crucials ro-
manguessin a Ucraïna. Mentre el món 
s’adona que els objectius de Putin són 
grandiosos, es fa cada cop més clar 
que no quedarà satisfet només “des-
militaritzant” Ucraïna. Buscarà també 
esborrar la història separada i distin-
tiva d’Ucraïna del registre arxivístic.”

Tanquem aquest recull d’urgència amb el 
comunicat del Consell Internacional d’Ar-
xius sobre els arxius de Memorial Interna-
cional, esmentats per Alexandra Sukalo en 
el seu excel·lent article:

“El Consell Internacional d’Arxius, orga-
nisme mundial que representa a arxivers i 
institucions arxivístiques, expressa la seva 

més profunda preocupació per l’estat de 
l’Arxiu, la Biblioteca i el Museu del Memo-
rial Internacional. Des de la seva fundació, 
fa més de 30 anys, com a organització no 
governamental per a preservar la memòria 
de la repressió en l’era soviètica, Memorial 
Internacional s’ha consolidat com un Arxiu, 
Biblioteca i Museu d’importància mundial.

Els arxius del Memorial contenen més de 
60.000 expedients de represaliats polítics 
del període soviètic així com expedients 
de dissidents, fotografies, vídeos i testi-
monis orals. A partir d’aquests materials, 
Memorial ha desenvolupat diverses basses 
de dades entre les quals podem destacar 
la dedicada a les víctimes de la repressió 
política i la que conté les dades dels inte-
grants de la NKVD en els anys trenta. Els 
fons arxivístics estan oberts a la investiga-
ció, tret en els casos en què les persones 
que han fet entrega dels documents a Me-
morial hagin d’especificar restriccions per 
al seu ús. L’arxiu de Memorial presta as-
sessorament sobre familiars represaliats.

La biblioteca de Memorial conserva més 
de 40.000 volums, entre llibres i fulletons, 
en rus, ucraïnès, polonès i txec que estan, 
igualment, a disposició del públic.

Memorial compta també amb un museu 
en el qual s’exhibeixen objectes de la vida 
en els camps i que han estat entregats a 
Memorial per antics presoners o per les 
seves famílies, així com obres d’art creades 
per presos del Gulag. A més de l’exposició 
de la seva col·lecció pròpia en el museu, 
Memorial organitza exposicions itinerants.

Donats aquests antecedents, l’ICA està 
molt preocupada per la decisió del Tribunal 
Suprem rus del 28 de desembre de 2021 
que ordena el tancament de Memorial 
Internacional. El Consell Internacional 
d’Arxius insta al govern rus a què pro-
tegeixi aquests arxius i habiliti un accés 
ininterromput als quals.

La Declaració Universal sobre els Arxius, 
adoptada conjuntament per la UNESCO i 
el Consell Internacional d’Arxius, declara 
que “el lliure accés als arxius enriqueix el 
nostre coneixement de la societat, pro-
mou la democràcia, protegeix els drets 

dels ciutadans i millora la qualitat de la 
vida. “El Consell Internacional d’Arxius 
creu fermament que els fons del Memori-
al Internacional, arxivístics, bibliogràfics i 
museístics de valor únic, han de ser prote-
gits i els seus documents han de romandre 
accessibles, com a eines que assegurin 
que la història del passat es preservi amb 
dignitat i precisió.

París, març de 2022.

15 DE MARÇ 
THE GUARDIAN

El Patrimoni ucraïnès està amenaçat – i 
també la veritat sobre la Rússia de l’època 
Soviètica

https://www.theguardian.com/commentis-
free/2022/mar/15/ukrainian-heritage-un-
der-threat-truth-soviet-era-russia

Anna Reid és historiadora i autora del llibre 
“Borderland: a Journey through the History 
of Ukraine” (Terra fronterera: un viatge a 
través de la història d’Ucraïna)

“També es troben en risc els arxius d’Ucra-
ïna. Des que Putin va començar a tancar 
els [arxius] russos a tots, excepte a investi-
gadors aprovats, els documents d’Ucraïna 
s’han convertit en un camí cap al període 
Soviètic per historiadors no tan sols d’Ucra-
ïna, ans de tota la Unió Soviètica. El seu 
tancament és un cop als estudiosos del 
món sencer. Daria Mattingly, una historia-
dora destacada de la fam artificial de Sta-
lin el 1932-1933, té por d’un “arxiucidi”. 
Els ocupants russos “podrien destruir tot el 
que no encaixi en la seva narrativa… Això 
seria catastròfic, seria l’eliminació de la 
identitat ucraïnesa.

A Kiiv i a la resta del país, el personal dels 
arxius estan treballant contra rellotge per 
escanejar documents i moure el material 
digitalitzat a servidors estrangers. Per al-
guns ja és massa tard, l’edifici que allotja 
els documents del KGB de la província de 
Txerníhiv va perdre el sostre per un bom-
bardeig fa pocs dies; no està encara clar 
quina quantitat [de documentació] es va 
perdre.”

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/15/ukrainian-heritage-under-threat-truth-soviet-era-russia
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/15/ukrainian-heritage-under-threat-truth-soviet-era-russia
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/15/ukrainian-heritage-under-threat-truth-soviet-era-russia
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Els arxius personals. 
Guillem Viladot  

o les estelles d’una vida

4 D’ABRIL DE 2022

Els arxius personals 
si bé no retransme-
ten amb total precisió 
què pensava o quines 
coses feia la persona 
que els va generar sí 
que, sovint, ens in-
formen d’una certa 
intimitat així com de 
la silueta, el skyline, 
d’una època.

TERESA IBARS CHIMENO.  
Arxivera de la Diputació de Lleida.

L es vint-i-quatre hores del 
dia, els set dies de la set-
mana, totes i cadascuna de 

les setmanes del mes i cada mes de 
l’any, les persones no parem de fer 
coses que en la majoria d’ocasions 
es materialitzen en rastres palpa-
bles, en estelles d’un arbre de vida 
que parlen de nosaltres i que parlen 
del nostre entorn. Aquests rastres 
–estelles de l’arbre en definitiva- 
poden ser efímers i caducs com ara 
preparar un bon àpat amb tot l’amor 
del món per a nosaltres mateixos o 
per a les persones que estimem o, 
contràriament, poden ser sòlida-
ment duradors i perdurables en el 
temps i en l’espai com ara les foto-

grafies que ens fan presents més 
enllà de la nostra desaparició física 
o els documents que recullen els 
nostres sentiments, les nostres qui-
meres i les activitats quotidianes o 
intel·lectuals que realitzem. Aques-
tes traces, documents de tota mena 
i condició, de vegades, guardades en 
caixes, en calaixos o en calaixeres, 
es poden convertir en un tresor per-
què en definitiva son petjades dels 
individus i de la societat que els em-
marca i dóna sentit. Els arxius perso-
nals si bé no retransmeten amb total 
precisió què pensava o quines coses 
feia la persona que els va generar sí 
que, sovint, ens informen d’una cer-
ta intimitat així com de la silueta, el 

Fons documental Guillem Viladot a la Fundació Lo Pardal

Era evident, doncs, que si es volia avançar 
en la consolidació de la nostra professió i 
en la millora i desenvolupament dels ser-
veis que s’havien d’oferir, tant a l’adminis-
tració com a la ciutadania, era necessari 
reformular els fràgils fonaments existents i 
construir la bastida teòrica que donés lloc 
a un edifici sòlid i consistent que permetés 
dotar de referents la professió que s’estava 
expandint. 

I així es va començar a fer. El 1989, apa-
reixia el primer volum de Lligall, que re-
collia les actes del congrés de Ribes de 
Freser, celebrat dos anys abans. Enguany 
es commemora el trenta-cinquè aniversari 
d’aquella Jornada i, tot i que possiblement 
caldria fer una valoració detallada dels tex-
tos que han acollit els diferents volums 
de la Revista Catalana d’Arxivística, és 
indubtable la seva transcendental apor-
tació a la ciència dels arxius, i no només 
al nostre país. 

Sense entrar, perquè no n’és el lloc, en al-
tres iniciatives impulsades per la nostra as-
sociació, no podem estar-nos d’esmentar 
el Manual d’arxivística i gestió documental, 
aprovat  per la Junta de l’AAC el 2004 i 
publicat el 2009, que oferia un compendi 
dels coneixements que la professió havia 
acumulat fins aleshores.

Permeteu-me encara dos exemples més, 
aquesta vegada vinculats de manera es-
pecífica a l’àmbit del patrimoni fotogrà-

fic i audiovisual. El 1990 es publicaven, 
coincidint amb la primera celebració de 
la convocatòria, les actes de les Jornades 
Imatge i Recerca i el 2001, impulsat també 
des del Centre de Recerca i Difusió de la 
Imatge (CRDI), s’editava el Manual para la 
gestión de fondos y colecciones fotográficas 
(Boadas, Casellas, Suquet).

La mateixa vocació de contribuir a en-
fortir la doctrina arxivística ha tingut des 
dels seus inicis la col·lecció Archivos. 
Siglo XXI que, de la mà d’editorial Trea 
dirigeixo des del 2006. Trenta volums 
apareguts en aquest espai de quinze 
anys la converteixen en la col·lecció més 
completa en l’àmbit arxivístic expressat en 
llengua espanyola. Precisament, el darrer 
dels volums publicats és el Diccionario 
Boadas para la gestión de archivos que, 
encara que sigui modestament, voldria 
sumar el seu contingut a aquest corpus 
teòric que de manera continuada anem 
construint entre tots.

El text que acull la contracoberta del 
Diccionario ja intenta expressar què 
no és aquest llibre. No és un diccionari 
d’arxivística tel quel. S’hi expressen con-
ceptes i terminologia arxivística, esclar, 
però allò que contenen les cent cinc veus 
que aplega reflecteixen, sobretot, una ma-
nera d’entendre la professió, una manera 
d’enfocar la gestió, una manera, si es vol, 
de viure una vocació.

No soc jo, naturalment, qui ha de valorar 
la conveniència o l’encert de publicar un 
text com el que presentem. El fet que hagi 
vençut els dubtes que tenia abans de do-
nar-lo a conèixer, ja evidencia que conside-
ro que la seva lectura pot ser suggeridora 
(enriquidora?) per als i les col·legues que 
s’animin a endinsar-se en el seu contin-
gut. Escoltar o llegir els seus comentaris 
seria més que estimulant per a mi perquè 
considero que la nostra professió pateix 
d’una manca de textos que s’hi apropin 
des de diversos punts de vista, que de-
fugin l’ortodòxia i que fins i tot puguin ser 
contradictoris, controvertits o polèmics. 
 
És, a parer meu, la diversitat d’enfocaments 
la que pot contribuir a enfortir-nos 
professionalment. Ara, que ja tenim un cos 
teòric consolidat, ens hauríem d’esforçar a 
aproximar-nos al nostre objecte de treball 
sense cotilles metodològiques prefixades i 
ser capaços d’explorar camins que aportin 
nous punts de vista i traslladin a diferents 
capes de la societat quin és el sentit, la 
raó de ser d’una professió secular, però 
necessitada d’un permanent aggiornamen-
to si vol donar resposta a les demandes que 
de manera continuada se’ns plantegen.

Sincerament, si d’alguna manera aquest 
Diccionari hi contribueix, ja haurà pagat 
la pena.
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que va créixer buscant-se en la poesia, 
en la descomposició del llenguatge i en la 
composició de camins per avançar. I és 
a partir de l’obra escrita i de les estelles 
de la seua activitat que s’apleguen en els 
arxivadors del seu fons que me li he pogut 
apropar fins al resultat de tenir, per una 
banda, l’arxiu ordenat i per altre fer-ne 
una poc ortodoxa biografia. A través dels 
seus papers, fotografies, gravacions en 
antigues cassetes, etcètera, m’he apropat 
a un ésser lliure com els oronells que va fer 
provatures artístiques de tota mena, que 
no eren altra cosa que un treball profund 
en la recerca del seu jo més íntim. M’he 
pogut apropar a l’obra d’un creador pioner, 
avantguardista, contestatari i crític, mordaç, 
imaginatiu, lliure i sobretot i volgudament 
perifèric respecte a la metròpoli que es 
Barcelona. I mercès també aquest arxiu i 
a la importància d’inventariar-lo i classificar-
lo han nascut diferents projectes editorials 
producte de rescatar, per exemple, alguna 
obra inèdita com Somni d’un apotecari d’es-
tiu, una maqueta de poesia visual, Cantates, 
fugues i colls de la baralla que actualment ja 
ha vist la llum. També una traducció a l’an-
glès de la novel·la Ruth, tota la recopilació 
de l’obra de l’escriptor a través de la qual 
ens transporta a la seua Riella (Agramunt 
en l’argot viladotià) i el meu propi llibre que 
us he dit adés on explico també la utilitat 
dels arxius per fer reviure i per evocar altres 
temps i sentiments que no pertanyen sola-
ment al del qui va original l’arxiu en qüestió 
sinó que poden implicar, a banda de la qual 
us fa aquest escrit, a moltes altres perso-
nes que, sense aquest treball d’organitzar 
la documentació, no es veurien increpats 
per personatge històric.

Potser us agradaria saber com he fet la fei-
na tècnica de descriure, d’inventariar i de 
classificar aquesta documentació. Jo diria 
que tots els que ens dediquem al món dels 
arxius hem elaborat propostes intel·lectuals 
–que al meu entendre són això, elements 
intel·lectuals- de classificació. Tots hem 
anat obrint caixes i descrivint el que ens 
hem anat trobant al seu interior amb l’ob-
jectiu de tenir un inventari exhaustiu de tots 
els documents que componen el fons. Tots 
hem pensat com podem difondre la riquesa 
que conté cadascun dels papers i tots hem 

pensat, més que menys, com podríem ar-
ribar al gran públic i que les persones que 
circulen per les nostres vides i pels nostres 
carrers es poguessin entusiasmar en allò 
que a nosaltres tant ens ha agradat i al que 
hem dedicat tantes hores. De veritat que 
com més anys passo en aquest ofici, més 
partidària sóc d’engrescar als oients o als 
lectors parlant i escrivint poc del que fem 
entre bastidors i més dels resultats als quals 
es pot arribar. De la mateixa manera que un 
cirurgià no opera en directe ni explica pas a 
pas els tecnicismes referents a com visura 
la carn, com talla i cus ni tampoc com fa el 
dia a dia de la recuperació dels pacients 
sinó que explica la part visible dels resultats 
de la seua evolució, nosaltres els arxivers 
hem de fer el mateix i  parlar i escriure més 
i fins on ens sigui possible de les meravelles 
que comporta tenir la documentació passa-
da o present, sigui pública o sigui privada, 
endreçada i controlada. La recerca no tan 
sols històrica, doncs, al meu entendre, és 
una part fonamental per tal d’encarar el 
retorn de la nostra feina. Mostrar els re-
sultats, treure pit de què d’un trist paper 
arriba a detallar, mostrar com les llacu-
nes documentals són, en les biografies, 
llacunes de vida. Amb això no parlo tant 
de fer la recerca en primera persona, que 
prou feina tenim, oi?, com d’aprofitar els 
resultats dels usuaris dels nostres serveis 
que la fan i fer fins i tot ostentació dels 
resultats obtinguts. 

Segurament que us pensareu que només 
parlo d’arxius històrics i que aquesta música 
no serveix per a plantejar la nostra gestió 
de la documentació actual i menys per tal 
d’intervenir en els processos de tramitació 
a fi i efecte de prevenir el mal amb el qual 
hem lidiat des de sempre els arxivers que 
són les llacunes documentals. Jo contrà-
riament penso que sí que val i que per tal 
que es  prengui seriosament les nostres 
aportacions hem de predicar constantment 
sobre els bons resultats que tenim quan, 
conseqüència de la nostra constant feina 
clàssica d’arxivers, localitzem allò que es 
necessita, resolem satisfactòriament re-
cerques complicades, presentem bons 
dossiers amb informació útil, a qui ens els 
demani. 

skyline, d’una època. Per tant, hem de 
considerar una sort immensa, com pro-
fessionals de la memòria que som,  tro-
bar-nos amb arxius personals o familiars, 
independentment de la consciència de 
transcendència que poguessin tenir els 
qui els van originar, que en el seu dia a dia 
els generaven mentre apilaven, de manera 
caòtica en algunes ocasions i organitzada 
en altres, els seus papers i els seus expo-
nents vitals. Aquests fons –en sentit literal 
i metafòric de tresor-, ens parlaran i ens 
explicaran fragments de la vida d’una per-
sona, d’una família, d’una època… 

Jo sóc arxivera igual que ho deveu ser vos-
altres, estimats lectors. Em guanyo la vida 
amb un ofici que, a banda dels fetitxismes, 
vetlla per la memòria. Vetlla també pels 
drets que les persones poden demostrar 
documentalment. Vetlla per rescatar de 
l’oblit, que tot ho acaba esborrant, qualse-
vol indici que, en cas de no ser per aquests 
rastres, podria esfumar-se com la boira 
quan surt el sol. Sóc arxivera, som arxivers 
en definitiva, perquè diria que ens interes-
sa el passat com font inesgotable d’apre-
nentatge i ens interessa el futur com a lloc 
que habitaran els nostres descendents. 
I què millor que poder incidir per salva-
guardar els indicis i les proves del nostre 
present de manera individual o col·lectiva. 

En els darrers tres anys de la meua vida, 
tant en el terreny personal com en el la-
boral, he tingut la sort de treballar inten-
sament alguns arxius de persones que en 
el seu dia eren totalment conscients que 
el que feien havia de transcendir. Un ha 
estat el fons documental de Francesc Porta 
Vilalta, activista cultural, esportiu i polític 
de Lleida que va estar actiu a la ciutat de 
Lleida i també a escala nacional des de 
mitjans dels anys cinquanta de l’anterior 
segle fins a la dècada de 1990. Actual-
ment, el fons documental que va produir i 
conservar, de manera totalment instintiva 
en la seua casa de la rambla de Ferran de 
Lleida, es troba dipositat al servei de Bibli-
oteca i Documentació de la Universitat de 
Lleida i ha servit de base documental de la 
biografia Francesc Porta, el mirall trencat 
de la burgesia lleidatana que vam escriure 
la doctora en història contemporània de 
la Universitat de Lleida Antonieta Jarne. 

Igualment, vaig tenir la sort de poder tre-
ballar de manera intensa el diari perso-
nal així com alguna altra documentació 
familiar i laboral d’Antoni Ciutat Pinassa 
industrial que provinent  de l’Alt Pirineu va 
fundar a Lleida, a darreries del segle XIX, 
una pròspera fàbrica de maquinària agrí-
cola i el seu diari ve a suposar una prova 
fefaent del pas d’una economia medieval 
a un model de producció capitalista amb 
tots els ets i uts que el procés de canvi va 
comportar pel que fa a les  mentalitats1 
.Finalment, l’altre fons documental al qual 
em feia referència al principi d’aquest es-
crit, i que m’ha ocupat professionalment 
en els darrers temps, ha estat el de l’artista 
Guillem Viladot del qual aquest any en ce-
lebrem els cent anys del seu naixement. 
Aquest arxiu, important tant per la quan-
titat d’arxivadors com per la qualitat del 
seu contingut, ha estat descrit i inventariat, 
classificat i organitzat de manera acurada 
alhora que m’ha permès, mentre ho feia, 
endinsar-me en un personatge important 
de la literatura catalana i interessar-me  
paral·lelament per molts moviments 
i corrents artístics de tot el segle XX. 
 
En tots tres casos, el que més m’ha motivat 
d’aquests arxius personals és que la feina 
m’ha permès aprendre de les persones que 
nascudes en altres moments històrics han 
deixat empremta i també, per sorprenent 
que us pugui resultar, que els documents 
han despertat tot un món de records meus 
que són els que junt amb els papers, re-
trats, gravacions, etcètera, m’han permès 
apropar-me encara més a Francesc Porta, 
a Antoni Ciutat Pinassa i a Guillem Viladot 
i als temps viscuts per mi mateixa o pels 
meus avantpassats. 

Actualment, encara estic acabant el treball 
de la documentació de Guillem Viladot que 
es troba dipositada a la seu de la fundació 
que vetlla per conservar i difondre el lle-
gat del creador d’Agramunt. La Fundació 
Privada Guillem Viladot, Lo Pardal, a més 
del seu fons documental, aplega tota la 
seua obra tan escrita i impresa com el 
conjunt de poesies visuals, volumetries 
i escultures –objectes de companyia en 
deia- que, de manera incansable, l’ar-
tista va generar al llarg de la seua vida. 
Viladot, apotecari d’ofici, va ser un home 
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Guia per a la descripció  
de documents fotogràfics  

i audiovisuals

13 D’ABRIL DE 2022

DAVID IGLÉSIAS FRANCH.  
Cap de secció de documentació  
fotogràfica i audiovisual de  
l’Ajuntament de Girona

La Guia per a la descripció 
de documents fotogràfics 
i audiovisuals, creada 
per l’equip del Centre 
de Recerca i Difusió de 
la Imatge (CRDI), té 
l’objectiu d’assentar unes 
normes i procediments 
metodològics per a la 
descripció d’aquests tipus 
de documents.

L a Guia per a la descripció de 
documents fotogràfics i audio-
visuals, creada per l’equip del 

Centre de Recerca i Difusió de la Imat-
ge (CRDI), té l’objectiu d’assentar unes 
normes i procediments metodològics 
per a la descripció d’aquests tipus de 
documents. Es tracta bàsicament d’un 
text normatiu que ha d’omplir un buit 
existent en la descripció de la imatge, 
tant en l’àmbit nacional com interna-
cional i que es pot considerar un pas 
definitiu en la normalització del sector. 
Aquest treball incideix clarament en 
l’àmbit dels arxius, per la seva vocació 
de convertir-se en instrument de refe-

rència, però cal tenir en compte que el 
plantejament metodològic ultrapassa 
la influència en el sector patrimonial 
per convertir-la en una publicació im-
portant per al sector de la imatge, amb 
especial incidència en el sector dels 
bancs d’imatge i de la comunicació.

L’elaboració d’una guia d’aquestes carac-
terístiques ha estat possible per la llar-
ga trajectòria del CRDI en aquests tipus 
de treballs, però també per la riquesa i 
varietat dels seus fons i col·leccions de 
fotografia i audiovisuals. Aquesta cir-
cumstància permet tenir una perspectiva 
àmplia de la cultura de la imatge i, per 
donar alguns exemples, permet tant el 
tractament d’una postal com d’un regis-
tre televisiu. La guia parteix, doncs, de 
l’experiència del CRDI i s’emmarca en la 
tradició de la institució de compartir el 
coneixement generat en l’àmbit de les 
seves funcions i contribuir a l’harmonit-
zació i homogeneïtzació de la pràctica 
arxivística. En aquest sentit, conté un 
gran nombre d’exemples pràctics que 
procedeixen dels fons fotogràfics i au-
diovisuals conservats al mateix Centre. 

Els continguts que s’exposen a la guia 
s’han elaborat amb la voluntat de fixar 
les pautes que han de regir la descripció 
de la imatge, sigui fotogràfica o audio-
visual, atenent sobretot les qüestions 
més específiques. Per això, els elements 
seleccionats de la descripció són úni-
cament aquells que requereixen un 
tractament diferenciat i no es tenen en 
compte altres elements que formen part 
de normatives nacionals i internacionals, 
especialment la NODAC i la ISAD(G), i 
que no requereixen un aprofundiment en 

Per tots aquests motius jo em considero, 
potser més que mai, arxivera en el sentit 
clàssic del terme. Em descobreixo busse-
jadora de les profunditats del coneixement. 
Em considero vinculada sense remei, per 
formació i deformació professional, als re-
sultats d’un treball metòdic i sistemàtic i em 
percebo, també més que mai, vinculada a 
aquesta feina de no deixar perdre cap de 
les estelles que poden explicar el passat, 
el present i que explicaran també, sense 
cap mena de dubte, el futur. 

ANNEX 1.

A.- FONS FUNDACIÓ GUILLEM  
VILADOT, LO PARDAL

A1.- DIRECCIÓ

A1.1.- Correspondència 
A1.2.- Propostes i projectes de 
direcció

A2.- ADMINISTRACIÓ

A2.1.- Configuració patronat 
A2.2.- Actes del patronat 
A2.3.- Memòries d’activitats 
A2.4.- Convenis i col·laboracions 

A3.- RECURSOS HUMANS

A3.1.- Contractació de personal 
A3.2.- Nòmines 
A3.3.- Beques, treball en pràcti-
ques i altres

A4.- RECURSOS ECONÒMICS

A4.1.- Ingressos 
A4.2.- Despeses 
A4.3.- Comptabilitat 
A4.4.- Fiscalitat

A5.- RECURSOS PATRIMONIA

A5.1.- Adquisicions 
A5.2.- Transmissions

A6.- ACTIVITATS DE  
LA FUNDACIÓ LO PARDAL

A6.1.- Activitats literàries 
A6.2.- Exposicions 
A6.3.- Conferències i xerrades 
A6.4.- Residències Artístiques 
A6.5.- Visites guiades

B.- FONS PERSONAL 
GUILLEM VILADOT

B1.- DOCUMENTACIÓ FAMILIAR 
 I SOCIAL

B1.1.- Esdeveniments familiars i 
socials 
B1.2.- Escriptures de propietats 
familiars 
B1.3.- Comptabilitat familiar 
B1.4.- Correspondència  
B1.5.- Reculls de premsa

B2.- DOCUMENTACIÓ PROFESSIO-
NAL (FARMÀCIA)

B2.1.- Correspondència  
B2.2.- Comptabilitat i funciona-
ment de la farmàcia

B3.- ACTIVITAT ARTÍSTICA

B3.1.- Activitats literàries de 
Guillem Viladot 
B3.2.- Premi de poesia Guillem 
Viladot 
B3.3.- Accions artístiques 
B3.4.- Originals de poesia 
B3.6.- Originals de prosa

B4.- COL·LABORACIONS ESCRITES

B4.1.- Revistes 
B4.2.- Diaris

B5.- ESPAIS LO PARDAL

B5.1.- Espais a Agramun 
B5.2.- Pardal Park

1. Si us interessa l’escrit, el podeu con-
sultar a: https://raco.cat/index.php/
Shikar/article/view/332634/423414.

https://raco.cat/index.php/Shikar/article/view/332634/423414
https://raco.cat/index.php/Shikar/article/view/332634/423414
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També s’ha volgut posar èmfasi en l’ús de vocabularis skosificats 
en tots aquells elements de la descripció que permeten l’ús de 
llenguatges controlats. Així, es mostren llistats tancats a partir 
de terminologia abstreta del tesaurus AAT de Getty i amb l’assig-
nació de l’URI corresponent. Aquestes llistes es desenvolupen 
pels elements: suport, formats fotogràfics, formats audiovisuals, 
procediments fotogràfics i gènere fotogràfic. A més, es donen indi-
cacions per a l’ús dels vocabularis AAT, Wikidata i Geonames per 
als elements de la indexació temàtica, la indexació d’organismes i 
persones i la indexació de llocs. L’aportació d’aquesta informació 
està pensada bàsicament en l’orientació semàntica dels catàlegs 
que, malgrat que el seu ús no sigui d’aplicació immediata en molts 
entorns, es convertirà aviat en una exigència ineludible. 

Aquesta publicació és el  20è volum de la col·lecció  
Textos i Documents de l’Ajuntament de Girona. Es pot adquirir la ver-
sió impresa a  https://www.localbook.cat/libro/guia-per-a-la-des-
cripcio-de-documents-fotografics-i-audiovisuals_17526 També 
es pot descarregar la versió digital per a eBook (formats MOBI / 
EPUB / AZW3) i en PDF a la pàgina web del SGDAP.

Autoria desconeguda

el cas de la imatge. Pel que fa a l’estructu-
ra, la guia es desenvolupa en sis apartats 
per tractar els temes següents: les con-
sideracions generals sobre la descripció 
de la imatge, amb especial incidència en 
el conjunt d’elements que formen la des-
cripció; els elements de la descripció que 
requereixen un estudi més ampli i detallat 
i a partir dels quals es desplega una nor-
mativa, amb un capítol dedicat a l’element 
Títol i un altre a l’element Resum; les di-
ferents relacions jeràrquiques que s’es-
tableixen entre les imatges; i l’aportació 
d’un seguit de recursos que constitueixen 
una font de coneixement necessària per a 
la descripció. En definitiva, es despleguen 
tots aquells continguts que s’han consi-
derat necessaris per a la descripció de la 
imatge.

En el conjunt de la guia no es diferencia la 
fotografia dels documents audiovisuals si 
no és necessari. Quan és el cas, s’indica 
de manera explícita en el títol de l’apartat 
corresponent, excepte si aquest ja és prou 
entenedor en aquest sentit i, per tant, no 
cal un terme diferenciador. Per exemple, 
indiquem de manera explícita en l’apartat 
5.3 que tractem les composicions fotogrà-
fiques o en l’apartat 5.5 que la descripció 

detallada es refereix a documents audio-
visuals. En canvi, no hi ha indicacions es-
pecífiques en l’apartat 3.8 del títol referent 
a la postal, que només pot tractar sobre 
fotografia, o no n’hi ha tampoc en l’apartat 
3.6 sobre espots publicitaris, que només 
pot referir-se a documents audiovisuals. En 
qualsevol cas, la voluntat és tractar la des-
cripció dels documents en imatge, sempre 
que sigui possible, de manera conjunta. 

El tractament diferenciat i exhaustiu dels 
elements Títol i Resum respon princi-
palment a la necessitat de donar-los un 
tractament específic i detallat per la seva 
importància i per l’àmplia casuística que 
presenten. Per això, s’ha fet una anàlisi 
exhaustiva de les necessitats descripti-
ves d’aquests elements per les següents 
categories: Patrimoni, Espais urbans, Pai-
satge i fenòmens naturals, Esports, Esde-
veniments i notícies d’actualitat, Espots 
publicitaris, Retrats, Postals, Fotografia 
industrial, Fotografia artística, Progra-
mes televisius, Ficció cinematogràfica i 
televisiva i Videoclips. En cada cas s’es-
tableix una norma general a partir de la 
qual es van tractant totes les excepcions 
en funció de la informació disponible i de 
la casuística que presenten les imatges. 

En tots els casos s’inclouen exemples 
que ajudin a entendre la norma i la seva 
aplicació. Aquest plantejament explica la 
seixantena de pàgines que es dediquen a 
aquests dos elements i que constitueixen 
el cos central de la guia.

A més d’aquests elements específics, es 
desenvolupa una normativa a propòsit de 
les relacions jeràrquiques que s’establei-
xen al voltant de les imatges. Aquestes 
relacions poden ser molt diverses i tenen 
una clara incidència en la descripció. Sovint 
impliquen un nivell de descripció jeràrquic 
superior, el de les unitats documentals 
compostes. Aquestes unitats compos-
tes presenten formes molt diferents i cal 
identificar-les per establir unes pautes 
que guiïn en el procés de descripció. Ens 
trobem des de les unitats més convenci-
onals, com poden ser els reportatges i els 
àlbums, fins a d’altres com ara desple-
gables i composicions emmarcades que 
poden presentar un format més estàndard, 
quan són comercials, o més singular, quan 
són composicions més domèstiques. En 
qualsevol cas, es fa necessari un tracta-
ment diferenciat i el desenvolupament 
d’una anàlisi i una normativa concreta. 

https://www.localbook.cat/libro/guia-per-a-la-descripcio-de-documents-fotografics-i-audiovisuals_17526
https://www.localbook.cat/libro/guia-per-a-la-descripcio-de-documents-fotografics-i-audiovisuals_17526
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En fi, col·laborador en múltiples publicaci-
ons, va ser distingit en nombroses ocasi-
ons, destacant-ne el premi de l’Ajuntament 
de Barcelona el 1951 i el 1952, el premi 
nacional de les arts plàstiques del ministeri 
de cultura el 1983, el Premi Nacional de 
la Generalitat de Catalunya el 1991, Creu 
de Sant Jordi el 1992 i la Medalla d’Or al 
mèrit artístic el 1993.

Després de la mort d’en Francesc, el 5 de 
març de 1998, els seus fills, Andreu i Mar-
tí es van encarregar de continuar la labor 
del despatx i alhora van anar pensant que 
podia ser el millor per l’enorme patrimoni 
documental que calia preservar. 

Tal com he comentat abans, Francesc 
Català-Roca havia treballat molt per a ar-
quitectes de renom (Coderch, Moragas, 
Sostres, Barba Corsini, Martorell i Bohigas, 
etc.) i per a revistes d’arquitectura com 
“Cuadernos de Arquitectura” (editada pel 
Col·legi d’Arquitectes). És normal, doncs, 
que l’Andreu i el Martí Català pensessin en 
l’Arxiu Històric del COAC a l’hora de dipo-
sitar el fons professional pocs anys que el 
seu pare morís.

El desembre de 2007 es va signar un con-
veni entre els fills del Francesc i el Col-
legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 
per a dipositar el fons a l’Arxiu Històric. 
El conjunt del patrimoni representen uns 
175.000 negatius –la majoria en format 
6×6-, milers de positius, maquetes de lli-
bres i fotollibres, a més de documentació 
administrativa, objectes de treball i d’ús 
personal. Prèviament, es va habilitar una 
zona dins d’uns dels dipòsits genèrics per 
a poder preservar de forma ambientalment 
correcta tota la documentació més tota 
aquella que pogués arribar en altres acords 
de cessió. Aquest espai està habilitat amb 
prestatgeries mòbils i fixes, la temperatu-
ra com la humitat relativa són les idònies 
per a suports plàstics i vidre fotogràfics 
en blanc i negre i també disposa de de-
tectors de fum connectats al sistema de 
detecció de la xarxa d’alarmes contractada 
pel COAC i al sistema d’extinció basat en 
l’alliberament de gas inert que empobreix 
les condicions ideals de combustió sense 
afectar els documents.

L’adquisició del fons ve marcat per una 
cessió de dipòsit en comodat i incorpora, 
per una banda, la possibilitat d’usar les 
imatges del fons de forma avantatjosa 

per part del COAC i també la cessió de la 
gestió dels drets d’explotació. Respecte 
a aquest darrer punt, cal dir que la feina 
de gestió del fons ve en gran manera de-
terminada pel control i gestió econòmica 
de la propietat intel·lectual de l’obra de 
Francesc Català-Roca, la qual cosa incideix 
determinantment en la gestió que seria 
pròpiament arxivística.

Després de la creació d’aquest espai àdhuc 
per al material fotogràfic s’ha fet tota una 
sèrie de treballs per a millorar les condici-
ons una mica precàries de la documentació 
cedida:

• Preservació de les còpies d’època, po-
sant-les en fundes de material inert. Val 
a dir, que Francesc Català-Roca donava 
una importància absoluta a l’arxiu de ne-
gatius originals i sense menystenir-ho no 
prioritzava la producció de positius com 
a obra d’art, tal com fan alguns fotògrafs 
més centrats en el valor del positiu. Tan-
mateix, a l’Arxiu han arribat caixes amb 
positius vintage que ha calgut preservar 
dels sistemes de conservació primigenis 
trobats. 

• Neteja i reinstal·lació d’alguns dels pri-
mers negatius -pocs- en acetats que 
s’estaven degradant. En aquest cas, la 
intervenció del fotògraf i restaurador 
Jordi Mestre, ha permès un bon treball 
de neteja, trasllat de l’emulsió en casos 
d’evident perill de pèrdua i la digitalit-
zació de les peces.

• Digitalització dels fulls de contacte. 
Francesc Català-Roca inicia a mitjans 
dels anys 60 un sistema per a optimitzar 
la gestió de la producció documental 
que ja en aquells moments era ingent 
i actua sota tres premisses. Per una 
banda, crea uns contenidors de fusta 
que tant serveixen per als negatius de 
35 mm creats amb la Leica M3. com 
per als negatius 6×6 de les Hasselblad. 
En segon lloc, instal·la els negatius en 
sobres. Els negatius de 35 mm (uns 
35.000) els guarda en les típiques fun-
des en acordió, per tires i les numera 
precedits de la lletra A. Els negatius 6×6, 
que són aproximadament uns 120.000, 
els retalla per unitats i també els incor-
pora en fundes d’acordió i contenidor 
de cartolina, numerant-los precedits 
per la lletra B. Els suports 9×12 (prop 
de 10.000) tindran la lletra C i els 75 

negatius en placa 13×18 tindran la lle-
tra D. Finalment a partir dels negatius, 
realitza fulls de contacte i genera 194 
àlbums de treball ( que tant li permeten 
la gestió pròpia del fons com mostrar-los 
als clients (empreses, museus, etc.) per 
a fer cerques prèvies al tractament dels 
negatius. La digitalització dels fulls de 
contacte permet a l’Arxiu Històric del 
COAC la conservació dels àlbums a ban-
da d’una major eficiència en el treball 
susceptible de ser tractat en múltiples 
punts d’accés de la nostra xarxa. Fins a 
mitjans dels anys 60 els fulls de contacte 
barregen la cronologia i posteriorment 
ja segueixen un criteri d’ordenació basat 
en el temps de la tirada.

• Digitalització dels positius en suport 
plàstic. Català-Roca des del primer mo-
ment cerca la manera d’usar el color en 
la fotografia, que concep com a forma 
necessària i natural, ja que “la realitat és 
a color, policromàtica”. En aquest sen-
tit, a mitjans dels anys 60 realitza uns 
primers treballs en diapositiva, però no 
el convenç: “el color de la diapositiva es 
funesto para la fotografía, porque tú no 
ves nada por transparencia, salvo las 
cristaleras de las iglesias. Es una cosa 
falsa totalmente; tiene un saturado de 
color como reacción al blanco y negro”. 
El fotògraf va dur a terme unes dues mil 
diapositives que a causa de la dificultat 
de visualització i a la degradació i virat 
dels colors, vam considerar oportú di-
gitalitzar-les.

 Hi ha treballs que són rutinaris, però 
que són igual d’importants. La descripció 
documental d’un conjunt de prop de 
200.000 negatius és descoratjadora perquè 
fa la sensació que mai acabarà. En aquest 
sentit, l’Arxiu treballa per anar incorporant 
la descripció de cada unitat simple en el 
sistema de base de dades genèric de l’Arxiu 
sabent que el poc que es va fent cada dia, 
culminarà en algun moment. A banda de la 
descripció documental s’està estudiant la 
reinstal·lació dels negatius en contenidors 
més estables, intentant alhora no perdre 
l’essència que va marcar el mateix productor.

Mentre no tenim prou massa crítica a la 
base de dades genèrica, estem treballant 
en els sistemes de cerca més immediats. 
Francesc Català-Roca comptava amb qua-
tre llibretes on afegia informació sobre els 
treballs realitzats. En una primera llibre-

Una vida buscant la llum.  
L’arxiu professional de  
Francesc Català-Roca

L’any 2022 
commemorem 

el centenari del 
naixement de 

Francesc Català-Roca, 
un dels fotògrafs més 
importants del segle 

XX. Des de l’any 2007, 
l’Arxiu Històric del 

COAC gestiona el seu 
fons arxivístic.

 ANDREU CARRASCAL SIMON. 
Arxiver de l’Arxiu Històric del COAC

20 D’ABRIL DE 2022

A quest any commemorem el 
centenari del naixement d’un 
dels grans de la fotografia d’au-

tor del segle XX a Catalunya. Nascut a 
Valls el 19 de març de 1922, Francesc Ca-
talà-Roca comença de ben de jove la seva 
experiència en la fotografia de la mà del 
seu pare, Pere Català Pic, autèntic impul-
sor de la fotografia publicitària i un dels 
primers del país que creu en la importàn-
cia d’unir psicologia i creació fotogràfica. 
Francesc Català-Roca a finals del 1936 i 
amb només catorze anys, col·labora amb 
el seu pare (que dirigia la secció fotogrà-
fica del Comissariat de Propaganda de la 
Generalitat) en la realització del cartell 
“Aixafem el Feixisme”, uns dels millors 
exemples de l’ús de la imatge com a mitjà 
de comunicació per a les masses.

Un cop passada la guerra, col·labora junt 
amb els seus germans en la feina diària de 
portar endavant el taller fotogràfic del seu 
pare, fins que a inicis dels anys 50 trenca 
de forma completa amb la feina familiar. 
Francesc Català-Roca entén que el seu 

treball pot ser autònom i enfoca la seva 
labor no tant cap a la fotografia publicitària 
sinó cap al reportatge de carrer, trepitjant 
el territori i cercant la imatge que sempre 
ens espera i que només la podem tenir 
en el lloc adequat i en l’instant precís. 
Aquesta manera de mirar el territori i la 
gent que hi viu ja resta plasmada des del 
primer moment en la col·lecció de llibres 
turístics que l’editorial Destino li comença 
a encarregar a partir del 1954 o més tard 
amb les imatges que serveixen per als car-
tells que promou la Dirección General de  
Información y Turismo.

A més de la fotografia més social, cal dir 
que Català-Roca comença a moure’s en 
dues altres esferes, com són el món de 
l’art amb treballs per a Dalí, Artigas, Tàpies, 
Guinovart i sobretot Miró i també el món 
de l’arquitectura, fotografiant els edificis 
dels membres del Grupo R, dels arquitectes 
Coderch-Valls i d’altres. Tots aquests repor-
tatges milloren la qualitat de la seva mirada 
i simbiòticament aporta noves maneres de 
veure els elements fotografiats.

Foto: Andreu Carrascal
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A la descoberta dels nostres 
fotògrafs. Quins recursos  

tenim a l’abast en els arxius per 
reconstruir la seva història?

21 D’ABRIL DE 2022

DAVID GONZÁLEZ RUIZ. 
Arxiver de la Secció d’Imatge  
i So de l’Arxiu Històric de Sabadell

Un estudi de cas 
a partir de la tesi 
doctoral “Història  
de la fotografia  
a Sabadell. Dels 
orígens a 1936”.

C onèixer i posar en valor el patri-
moni fotogràfic que tenim entre 
mans és un repte immens. A 

parer meu és una responsabilitat que no 
podem deixar exclusivament en mans 
dels usuaris experts perquè sovint som 
nosaltres, els arxivers, qui tenim un co-
neixement més profund dels objectes 
fotogràfics conservats i el context que els 
envolta. Amb aquesta inquietud fa cinc 
anys vaig començar el projecte d’escriu-
re la tesi doctoral sobre la història de la 
fotografia a Sabadell, dels orígens fins a 
l’esclat de la Guerra Civil. He de confessar 
que en un primer moment contemplava 
objectius tan pràctics com poder identi-
ficar el nom i el cognom o la cronologia 
dels retratistes que treballaven a la ciu-
tat entre la segona meitat del segle XIX 
i principis del XX per així documentar 
millor les nostres col·leccions. Això no 
obstant, a mesura que avançava en la 
recerca, m’adonava que havia capitalit-
zat un coneixement que que anava molt 
més enllà i el que calia era estructurar-ho 
i compartir-ho.

El primer pas obligat per a qualsevol tre-
ball d’aquestes característiques ha estat 
llegir tot el corpus bibliogràfic local exis-
tent. Aquest compendi s’ha completat amb 
manuals d’història de la fotografia d’Espa-
nya i Catalunya i estudis monogràfics que 
serveixen de marc comparatiu o fan refe-
rència a fotògrafs sabadellencs. Es tracta 
d’aproximadament unes 250 publicacions, 
moltes d’elles avui consultables per Inter-
net gràcies a repositoris cooperatius com 

RACO (Revistes Catalanes d’Accés Obert)1 
o actes de jornades especialitzades com 
les Antoni Varés organitzades pel CRDI 
(Centre de Recerca i Difusió de la Imatge) 
de Girona2.

Actualment, la institució amb més informa-
ció per estudiar els fotògrafs sabadellencs 
és l’Arxiu Històric de Sabadell. Per comen-
çar, calia fer un buidatge hemerogràfic de 
tota la premsa generalista local a la recerca 
de notícies relacionades amb la fotogra-
fia: retratistes i proveïdors de material que 
anunciaven els seus serveis, convocatòries 
i resultats de concursos, exposicions, el 
vincle dels amateurs amb l’excursionisme, 
polèmiques al voltant del valor artístic de 
la fotografia, etc. A vegades la capçale-
ra estava digitalitzada i es podia buscar 
per paraula clau aprofitant l’OCR (Optical 
Character Recognition) però, en d’altres, 
ha calgut fer un buidatge manual amb la 
inversió de temps que això suposa. També 
s’han analitzat les publicacions periòdiques 
d’entitats que es consideren troncals pel 
desenvolupament de la fotografia a Sa-
badell. Malgrat que abans de 1864 no es 
conserven publicacions periòdiques amb 
certa regularitat i que la dècada de 1870 és 
una gran llacuna, es pot afirmar sense cap 
mena de dubtes que només amb la recerca 
a la premsa local han acabat aflorant una 
gran quantitat de dades inèdites.

Seguint en el pla metodològic, una altra font 
indispensable ha estat la documentació 
municipal. Buscant quins eren els professi-
onals que es dedicaven a la fotografia s’ha 

ta anotava per ordre alfabètic els clients 
que li havien demanat reportatges. En les 
tres llibretes restants incorporava també 
per ordre alfabètic una sèrie d’etiquetes 
dutes a terme de forma subjectiva i que li 
permetia trobar els negatius sota aquests 
termes. En l’actualitat i des de l’Arxiu His-
tòric, a mesura que els usuaris li han de-
manat cerques s’ha anat creant repositoris 
amb la col·lecció de fulls de contacte que 
incideixen en temes concrets. Aquestes 
dues maneres de localitzar negatius s’està 
traslladant a un portal d’internet especia-
litzat en fotografia, on es bolcaran tots els 
fulls de contacte, se’ls incorporarà les eti-
quetes creades pel fotògraf i se li afegiran 
de noves, amb la idea que a mitjà termini 

aquest repositori sigui d’accés públic i per-
meti a la ciutadania la mateixa cerca, bé 
visualitzant els fulls de contacte, bé fent 
cerques que vagin sota les etiquetes in-
troduïdes. Creiem que aquesta nova eina 
ajudarà a difondre el treball d’en Francesc 
Català-Roca, més enllà de les imatges ja 
conegudes i permeti visualitzar encàrrecs 
que tenint una gran qualitat no han vist de 
forma tan sovintejada la llum.

De cara a la difusió, l’Arxiu està col·labo-
rant contínuament (i encara ho farà amb 
més intensitat en aquest any Francesc 
Català-Roca) per a mostrar l’obra del 
fotògraf en publicacions, exposicions i 
material d’investigació sobre la seva per-

sona i obra. De fet, el material produït en 
els darrers 14 anys sobrepassa qualsevol 
expectativa i ens enorgulleix del treball 
realitzat. El repte que se’ns presenta en 
els pròxims anys  de fet no és només un 
repte de l’Arxiu Històric del COAC sinó que 
és comú a la majoria d’Arxius catalans 
que tenim patrimoni fotogràfic, com és la 
d’aconseguir que la història de la fotografia 
europea i mundial obri els ulls de forma 
més generosa per la labor d’en Francesc 
Català-Roca i tants fotògrafs catalans de 
primer ordre que no tenen la difusió que 
els pertocaria.

Foto: Andreu Carrascal
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tualment, diria que és una font d’obligada 
consulta per a qualsevol especialista en 
història de la fotografia.

El curs de la investigació també ha portat 
la recerca als arxius d’institucions locals 
com la Unió Excursionista de Sabadell, la 
Fundació Bosch i Cardellach, el Gremi de 
Fabricants o l’Acadèmia de Belles Arts. A 
vegades els resultats han estat escassos 
perquè, per diversos motius, aquestes 
entitats conservem molt poca documen-
tació anterior a l’any 1936. Continuant en 
clau sabadellenca, una altra de les fonts 
més preuades han estat les col·leccions 
privades i els arxius familiars. En ells he 
trobat valuosos i desinteressats col·labo-
radors als quals cal reconèixer l’esforç per 
conservar el seu llegat familiar, o tot allò 
que tingui a veure amb Sabadell, arribant 
a fites inassolibles per les administracions 
públiques. Recordo amb especial afecte 
la generositat i les converses mantingues 
sobre fotografia amb Esteve Renom Pulit 
(Sabadell, 1940-2021), Josep Maria Ro-
set Camps (Rubí, 1932-2020); Santiago 
Vila-Puig o Oriol Garriga Gusi, propieta-

ri d’un arxiu familiar d’imatges de més 
de cent cinquanta anys conegut com 
la “Temputeca”.

Paral·lelament, ha calgut sortir fora de 
Sabadell i trepitjar molts arxius del país. 
De vegades ha estat per consultar publica-
cions periòdiques especialitzades en foto-
grafia que no estaven digitalitzades com les 
revistes Lux i Criterium que es conserven 
íntegrament a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia; 
d’altres per buscar dades biogràfiques de 
fotògrafs que havien fet estada a Barcelona 
o per veure algunes imatges que, tot i ser 
de Sabadell, no es conserven en entitats 
de la ciutat. Alguns dels centres visitats 
han estat la Biblioteca de Catalunya, l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona, l’Arxiu 
Municipal de la Ciutat de Barcelona, l’Arxiu 
Fotogràfic de la Ciutat de Barcelona, l’Ar-
xiu General de la Diputació de Barcelona, 
l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, el 
Archivo de la Villa de Madrid o el Archivo 
General de Palacio (Madrid).

Per acabar, voldria recordar que els dos úl-
tims anys de la tesi doctoral han tingut lloc 
en unes condicions difícils marcades per la 
pandèmia de la COVID-19. Una conjuntura 
que ha transformat els nostres hàbits de 
treball i la manera d’atendre els usuaris 
en els arxius. En el meu cas, penso que tot 
plegat ha acabat beneficiant a la investi-
gació perquè la generalització del teletre-
ball ha permès que em pugui connectar 
remotament, i amb llibertat d’horaris, a 
les bases de dades i el repositori digital 
de l’Arxiu Històric de Sabadell. El darrer 
obstacle del projecte ha estat la concili-
ació familiar. Aquesta tesi doctoral s’ha 
escrit majoritàriament de nit, intentant 
compaginar un triangle màgic format per 
la investigació, l’ofici d’arxiver i el principal 
tresor que tinc: la meva família. He de dir 
en el meu descàrrec que trobar l’equilibri 
no m’ha costat: he intentat gaudir cada 
moment malgrat que a voltes la falta de 
son feia trontollar l’enorme motivació que 
sempre m’ha acompanyat.

1 - https://raco.cat/raco/index.php/es/inici-
o/#gsc.tab=0 [consulta 20-04-2022]. 
2 - https://www.girona.cat/sgdap/cat/jorna-
des_actes.php [consulta 20-04-2022]. 
3 - https://arca.bnc.cat/ 
4 - http://trencadis.diba.cat/ [consulta 20-04-
2022]. 
5 - http://hemerotecadigital.bne.es/ [consulta 
20-04-2022]. 
6 - https://prensahistorica.mcu.es/es/consul-
ta/busqueda.do [consulta 20-04-2022]. 
7 - http://www.lavanguardia.com/hemeroteca 
[consulta 20-04-2022]. 
8 - http://hemeroteca.abc.es/ [consulta 20-
04-2022]. 
9 - https://familysearch.org/search [consulta 
20-04-2022]. 
10 - Clifford. Portal dels fotògrafs del segle 
XIX a Espanya. http://www.fotoconnexio.org/
clifford/ [consulta 20-04-2022] 
11 - http://www.todocoleccion.net/ [consulta 
20-04-2022].

buidat la matrícula industrial entre 1860 i 
1936. Cal tenir en compte que aquesta font 
fiscal és incompleta perquè molts profes-
sionals ambulants no registraven la seva 
activitat a l’Ajuntament per evitar pagar 
impostos. D’altres tenien la fotografia com 
un complement i tampoc no ho declaraven 
a efectes fiscals. És per aquest motiu que 
cal conjugar la informació obtinguda amb 
altres sèries documentals com les de po-
blació. Els índexs alfabètics del padró de 
veïns ens proporcionen cada quatre anys 
i ordenada alfabèticament informació tan 
valuosa com: el nom, cognoms, domicili, 
edat, ofici o temps de residència a la ciu-
tat. A partir de l’adreça podem recórrer a 
altres eines relacionades com el padró de 
veïns, els censos de població o els registres 
d’altes i baixes per resseguir la trajectòria 
dels nostres protagonistes. Una tercera 
font municipal consultada han estat les 
llicències d’obres que permeten veure les 
modificacions que els fotògrafs professio-
nals feien als seus establiments dedicats 
al retrat d’estudi. Continuant en el terreny 
de la documentació textual, però ara fora 
de l’àmbit del fons municipal, també s’han 
buidat els índexs dels protocols notarials 
conservats a l’Arxiu Històric de Sabadell. 
Aquesta font ha aportat informació tan 
rellevant com per exemple la constitució 
i dissolució, entre 1910 i 1911, de la socie-

tat creada pels fotògrafs Josep Obradors i 
Josep Boixadera, uns acreditats editors de 
targetes postals i fotografies panoràmiques 
arreu del territori català.

Els darrers anys nombrosos arxius i ins-
titucions culturals d’àmbit públic i privat 
han fet importants esforços per compartir 
a la xarxa els seus fons hemerogràfics di-
gitalitzats. La possibilitat de fer recerques 
a distància i per paraula clau en portals 
com ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes 
Antigues)3, el portal Trencadís de la Dipu-
tació de Barcelona4, l’Hemeroteca Digital 
de la Biblioteca Nacional d’Espanya5, la 
Biblioteca Virtual de Premsa Històrica del 
Ministeri de Cultura6 o les hemeroteques 
històriques de diaris com La Vanguardia7 o 
ABC8 obre un ampli ventall de possibilitats 
a les noves investigacions. En el cas que 
ens ocupa, que és la recerca de qualsevol 
informació relacionada amb els nostres 
fotògrafs locals, cal puntualitzar que els 
processos d’OCR no sempre són exactes 
i es mostren especialment erràtics en 
els peus de pàgina. Per tant, per garantir 
la fiabilitat dels resultats, quan s’està 
analitzant la quantitat i la temàtica de les 
fotografies publicades per un autor en un 
mitjà imprès com podien ser les revistes 
il·lustrades cal fer una recerca manual dels 
continguts.

Dins de l’àmbit de la documentació digita-
litzada i publicada a Internet, cal esmentar 
una altra font important per resseguir la 
trajectòria d’aquells fotògrafs ambulants 
que feien estades curtes a la nostra ciu-
tat. Es tracta de la base de dades de ge-
nealogia impulsada per l’església de Jesús 
dels Sants dels Últims Dies FamilySearch9. 
Gràcies a aquesta eina, la tesi doctoral ha 
pogut dibuixar el camí que seguiren alguns 
retratistes que no eren naturals de Saba-
dell com Ignacio Bada, Pablo Carcaño o 
Antonio Soldevila López de Ochoa. Igual-
ment valuosa per a contextualitzar alguns 
fotògrafs del segle XIX ha estat el portal 
Clifford, un directori creat per l’arxiver i 
historiador de la fotografia Jep Martí i que 
podem trobar accessible a través del web 
de Fotoconnexió10.

Encara que el seu objectiu és la compra-
venda d’art i antiguitats en línia, també és 
un recurs de gran utilitat el web Todocolec-
ción11. La seva anàlisi ha permès visualitzar 
una part del patrimoni fotogràfic sabade-
llenc que està en mans de col·leccionistes 
privats. Un consell d’utilitat és registrar-se 
com a usuari i, a banda de cercar entre les 
fotografies que estan a la venda, recomano 
acudir a la secció “orientaprecios” on es 
poden consultar totes les imatges venudes 
fins aleshores i el seu preu de mercat. Ac-

Preparant la defensa de la tesi doctoral que va tenir lloc a la la Universitat Autònoma de Barcelona  
el 4 d’abril de 2022. Autor: David González.  
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Fa pocs mesos, a Archivamos (ACAL, 
122), hi publicava un text que incorpora-
va el següent:

Altres exemples recents d’aplicació de la 
tecnologia són la reconstrucció de tres 
quadres de Gustave Klimt destruïts pels 
nazis (Leopold Museum, Àustria), el Dalí 
virtual i interactiu del Museu Dalí de Saint 
Petersburg (Florida, Estats Units), el pro-
jecte de lectura i transcripció de més de 
3.000 cartes tancades i sense entregar 
conservades en un bagul del segle XVI, del 
Museu Postal de la Haia (Països Baixos), o 
dels més de 1.800 rotlles fossilitzats de la 
Vil·la dels Papirs, a Herculà (Itàlia). Per no 
esmentar el presentador virtual a imatge 
i semblança de Zhang Zhao, de l’agència 
xinesa Xinhua News, que emet directament 
notícies elaborades mitjançant Intel·ligèn-
cia Artificial les 24 hores dels 365 dies de 
l’any. Però no es tracta només de grans 
projectes, també hi ha solucions pensa-
des per al simple usuari. Per exemple, 
en uns segons, @Colorize_bot (Twitter), 
pinta fotografies i vídeos, i l’aplicació Cle-
anup.pictures permet eliminar persones 
d’una fotografia.

El component ètic resulta més que evident, 
i el posicionament dels arxius requereix 
l’anticipació necessària per a un planteja-
ment metodològic comú que va més enllà 
de l’acoloriment semiautomàtic, la identi-
ficació i la transcripció de veu o reconei-
xement facial o d’objectes, entre d’altres. 
Algunes activitats fins ara específicament 
arxivístiques ja són una realitat, com ara 
la transcripció automàtica de documents 
manuscrits (Projecte Carabela, Universitat 
Politècnica de València i Centre d’Arqueo-
logia Subaquàtica de l’Institut Andalús del 
Patrimoni Històric), o la creació automàtica 
d’instruments de descripció (Illinois Li-
brary , The Cybernetics Thought Collective, 
Digital Surrogates).

Repte, amenaça o oportunitat? Crec que 
aporta poc discutir sobre això, perquè les 
posicions solen caure en tòpics i del que 
es tracta és d’avançar. L’aplicació de la IA 
és una realitat i, més enllà de temptacions 
luddites, el repte és entendre realment 
com funciona i, sobretot, quina pot ser la 
nostra aportació a unes tecnologies que 
s’escampen com una taca d’oli. Per això la 
referència que tot plegat és una altra cosa, 
perquè aquestes tecnologies s’aplicaran 
amb nosaltres o sense nosaltres i, posats 

a triar, sempre és preferible ser part de la 
solució (que ho som!).

L’aplicació de la Intel·ligència Artificial 
(IA), del Machine Learning (ML) o el Deep 
Learing (DL) topen amb dificultats que ens 
són molt properes, entre elles el context. Si 
a grans trets la IA és un conjunt de moltes 
coses, però que podríem definir com l’au-
tomatització intel·ligent de tasques, el ML 
va més enllà i és capaç de “llegir i interpre-
tar” la informació expressada en diferents 
formes del llenguatge, principalment la 
imatge, el text i el so i, naturalment, fer-ho 
de manera combinada, en diversos idiomes 
i amb mecanismes d’autoaprenentatge a 
partir de sistemes d’anàlisi que perme-
ten identificar patrons. Per la seva part, 
el DL és la combinació de totes aquestes 
tecnologies en sistemes complexos de 
computació (xarxes neuronals) per a l’ela-
boració de models de predicció i de presa 
de decisions automatitzades. Sí, això ho he 
explicat a molt a la brava, però hi ha prou 
recursos a la xarxa per a definicions més 
precises i aprofundir-ne progressivament 
el coneixement.

És evident que al món dels arxius cadas-
cuna d’aquestes modalitats hi té una apli-
cació, o és que no hi ha tasques repetitives 
que es poden automatitzar? Pensem per 
exemple en el que suposa la transcripció 
automatitzada de la documentació manus-
crita, amb un grau de confiança equivalent 
als OCR sobre documentació mecanos-
crita, o la classificació automatitzada, o 
l’elaboració de recursos d’informació com 
catàlegs. Arxivística-ficció? De cap mane-
ra, i anirà a molt més en molt pocs anys. 
Amenaça? En absolut, ganes de partici-
par-hi! Hem de tenir present que la major 
part de les actuacions arxivístiques tradi-
cionals que hem realitzat en l’entorn paper 
són inabastables en l’actual món digital. Per 
exemple, com en revisarem la classificació 
o en millorarem la descripció i l’accés? Com 
assegurarem una correcta aplicació de l’ava-
luació en documentació digital generada en 
“entorns documentalment hostils”? Com ga-
rantirem l’accés en base a documents se-
leccionats i convenientment anonimitzats o 
pseudonimitzats? I això no és només sobre 
la documentació ja generada, sinó que també 
cal pensar en les solucions d’IA aplicades a 
la gestió de documents i la producció d’in-
formació en els entorns de gestió.

El projecte InterPARES Trust Artificial 
Intelligence (2020-2025, I Trust AI, per 
a fer-ne via), dirigit per Luciana Duranti 
i Muhammad Abdul-Mageed (University 
of British Columbia, Vancouver, Canadà), 
està plantejat a l’avançada, com sempre, 
i també com sempre, en sentit propositiu 
i basat en el treball cooperatiu. És a dir, en 
com l’AI pot millorar la nostra feina en un 
sentit ampli: la creació, ús i gestió de docu-
ments, l’accés i la divulgació, l’avaluació de 
documents i la preservació a llarg termini. 
Alhora, però, també en com la metodologia 
i perspectiva arxivística pot ajudar la IA a 
ser més precisa, per exemple, en l’anàlisi 
del context.

Per què insisteixo en el context? Doncs 
perquè és un repte present en totes les 
iniciatives que s’estan treballant. Per 
exemple, podem identificar fàcilment da-
des personals per complexes que siguin, 
però com podem identificar informació re-
ferida a una persona fàcilment identificable 
(PII) i que per aquest motiu pot constituir 
informació sensible? 

Un altre exemple és la classificació auto-
màtica, que es basa en l’anàlisi semàntica 
de paraules soltes, lligades o combinades. 
El resultat serà una aproximació temàtica. 
És evident que es pot refinar amb mecanis-
mes de supervisió humana o semi super-
visió, però la clau és identificar la funció, 
el verb de l’acció. D’aquí que l’avaluació 
sembli ara mateix una tasca impossible 
per a una màquina, però no tant si som 
capaços d’ensenyar-la. Aquesta fou una 
proposta d’estudi que vàrem plantejar a 
l’inici del projecte des de l’Ajuntament de 
Girona a partir de la metodologia desenvo-
lupada en avaluació i que, precisament per 
ser just al principi, es va deixar per a més 
endavant. L’objectiu era aplicar la diplomà-
tica i estratègies d’anàlisi funcional per a 
identificar tipus de documents, les seves 
possibles combinacions i, finalment, les 
agregacions de documents que constitu-
eixen expedients. La qüestió, gens menor, 
és com traspassar a un sistema intel·ligent 
el coneixement arxivístic per a identificar 
fàcilment un document o un expedient i 
el seu context.

Hi ha multitud d’exemples en què la IA de-
tecta correctament objectes en imatges, 
per exemple, una ampolla, una ampolla 
d’aigua i no d’una altra cosa, i fins i tot, una 
ampolla d’aigua buida. Ara bé, si tenim un 

Arxius i Intel·ligència Artificial: 
repte, amenaça,  

o tota una altra cosa? 
El projecte InterPARES Trust AI
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 LLUÍS-ESTEVE CASELLAS I SERRA.  
Cap de la Secció de Gestió Documental 
i Arxiu de l’Ajuntament de Girona

Un nou projecte 
InterPARES de  
la University of  

British Columbia  
(Vancouver Canadà)

P ortem ja uns anys sentint a par-
lar de tecnologies disruptives i, 
malgrat tot, és difícil no pensar 

que és una simple troballa terminològica 
per no tornar a fer servir mai més l’avor-
rit “noves tecnologies”, sens dubte tot 
un èxit comercial si tenim en compte que 
ha sobreviscut durant pràcticament 30 
anys… Ara bé, seria interessant saber què 
disrompen abans d’anar fent sonar els es-
quellots amunt i avall amb la cançoneta 
perquè, sincerament, no teniu la sensació 
de no haver acabat de digerir tot allò bo 
que ens havia de portar blockchain? I a on 
estem? Doncs en la dura realitat, que no 
vol dir altra cosa que sí, hi ha experiències 
i iniciatives molt interessants, però ni és 
aplicable a tot arreu ni en tots els casos és 
viable encara que sigui aplicable. Podríem 
trobar altres exemples? I tant, però avui 
no tocarem allò de les dades i si es gestio-
nen o es governen. No, avui, no.

Doncs comencem bé si ja posem en crisi 
la disrupció en relació amb la Intel·ligèn-
cia Artificial (IA), no? Depèn. Potser convé 
recordar que el concepte IA neix el 1956 

de la mà de John McCarthy, a la Dartmouth 
Workshop. Poca broma que va durar entre 
6 i 8 setmanes, això sí que són “congres-
sos”! És a dir, nou, nou… no ho és. Però 
per què ara som a la cresta de l’onada en 
això? Senzillament, perquè ara hi ha ginys 
capaços de generar milions de dades (per 
exemple, amb la Internet de les Coses, però 
no només), maquinari prou potent per a 
gestionar-les i tecnologia suficientment 
avançada per a poder-les explotar sense 
gairebé intervenció humana, un cop la 
cosa rutlla, està clar. Cal afegir, però, que 
“la cresta de l’onada” ha estat una llicència 
de qui escriu… perquè ni som a la cresta 
ni és una simple onada. Estem al principi 
d’alguna cosa més. Per tenir una referèn-
cia, avui (25 d’abril de 2022): les cerques 
a Google de archive / archives retorna poc 
més de 5.000 milions de resultats cadas-
cuna. Artificial Intelligence, poc més de 
3.500 milions, Machine Learning i Deep 
Learning més de 2.600 milions. Bé, no es 
tracta d’una competició, però posa de relleu 
una tendència exponencial i una realitat 
concreta.
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XIV Jornada d’Estudi i Debat. 
La validesa dels conceptes 

arxivístics en el món  
digital actual:

estructura i continguts

19 DE MAIG DE 2022

JULIO QUÍLEZ MATA. 
Vocal de recerca i innovació  
de l’AAC i responsable del 
comitè científic de la XIV JEID

El proper dijous  
25 de maig es 
portarà a terme la 
XIV Jornada d’Estudi 
i Debat organitzada 
per l’Associació 
de Professionals 
de l’Arxivística i la 
Gestió de Documents 
de Catalunya (AAC)

L ’esdeveniment té com a objectiu 
definir un marc de debat sobre 
aspectes propis de la professió 

des d’una perspectiva pràctica, però molt 
oberta a la reflexió teòrica on la innovació 
ocupa un lloc molt rellevant. De fet, els 
plantejaments de la jornada han servit, 
històricament, per a definir un refererent 
semàntic i conceptual sobre nous plan-
tejaments arxivístics que ha actuat de 
catalitzador per a la seva reflexió i incar-
dinació en els processos de treball de la 
professió. 

MOTIVACIÓ I JUSTIFICACIÓ  
DE LA JORNADA

L’edició d’enguany que porta per títol “La 
validesa dels conceptes arxivístics en el 
món digital actual” pretén analitzar la 
vigència del corpus conceptual arxivístic 
en el context d’una realitat cada vegada 
més digital caracteritzada per la generació 
d’entorns absolutament líquids, on els sis-
temes d’informació han d’iniciar un procés 
de transformació per adaptar-se a àmbits 
en constant canvi i evolució, tant des d’una 
perspectiva tecnològica com social. Canvis, 
d’altra banda, que s’acceleraran exponenci-
alment davant de la irrupció –ja una realitat 
en alguns camps- de les tecnologies ba-
sades en els principis de la física quàntica 
com, ara, la computació, l’algorítmica, les 
comunicacions, l’augment de la precisió 
i multiplicació dels sensors, la criptogra-
fia, etc., uns principis regits pel principi 
d’incertesa que trenca la visió estàtica i 
rígida de la lògica tradicional i ens apropa 
a la perspectiva de les lògiques difuses. 

Tot això planteja un seguit de preguntes: 
com podem gestionar, definir i modelar 
sistemes en aquest nou ecosistema en 
constant mutació amb eines destinades a 
manipular exclusivament objectes? Conti-
nuen sent vàlids els nostres instruments i, 
el més important, quin recorregut tenen en 
el futur? Quin és el seu grau de flexibilitat i 
adaptabilitat? Quina és o hauria de ser l’es-
fera d’actuació dels professionals o l’àmbit 
d’influència de l’arxivística? Quin serà el 
paper dels professionals de l’arxivística en 
el marc d’una futura consciència global i 
cibernètica? Com els arxivers i arxiveres 
podem col·laborar en el desenvolupament 
d’una intel·ligència col·lectiva? I, potser 
igualment important d’acord amb aquest 
escenari, amb quins nous perfils professi-
onals i acadèmics haurien de col·laborar? 

Precisament, la interacció de l’arxivística 
en el marc d’una realitat basada en siste-
mes cada vegada més complexos la situa, 
com a disciplina, en la necessitat d’abordar 
nous camps de reflexió i d’inspiració tal 
com s’està portant a terme en altres àmbits 
com, ara, el de la intel·ligència artificial, ba-
sats en l’emulació i adaptació de principis 
propis de la biologia (xarxes neuronals) o 
mecanismes procedents del camp de la 
física (la intel·ligència artificial quàntica) 
però també en un retorn a principis filo-
sòfics, com ara els dedicats a la reflexió 
sobre l’ètica o l’axiologia, que ens obliga 
a cercar noves vies de col·laboració inter-
disciplinàries. 

gran conjunt d’ampolles diverses, buides, plenes i mig plenes, una 
persona fàcilment distingirà entre un magatzem i el resultat d’una 
festa, o inclús el resultat d’una festa en un magatzem. Una màquina 
ho tindrà força complicat, perquè ha d’aprendre cadascuna de les 
variables que conformen l’ampolla, les seves característiques, 
disposició (no em refereixo al contenidor verd…) i contingut. A 
hores d’ara les màquines tenen problemes per a saber interpretar 
el context com ho fem els humans, de  la mateixa manera que en 
Data de Star Trek tenia dificultats en identificar el sentit de l’humor.

Per tant, hem de desgranar el coneixement arxivístic de manera 
que sigui comprensible i en aquest sentit cal tenir clar que les solu-
cions d’IA (conjunt) sempre van orientades a problemes concrets, 
no són solucions màgiques. Podem fer el símil amb un robot de 
cuina. Sí, podem fer moltes coses, però sempre aplicant receptes 
concretes o a partir d’elements que se’n deriven. Com experts en 
cuina podríem pensar que si dominem els ingredients la qüestió 
és simplement donar les instruccions al personal d’enginyeria per 
a fer barreges, obtenir textures, controlar el temps… Però no n’hi 
ha prou amb controlar els ingredients i confiar el procés en la part 
mecànica, calen les receptes. Home, si n’hi ha un munt… Cert, 
però si una cosa necessiten les màquines és precisió i, és clar, la 
truita de patates… amb ceba o sense? Les patates remullades, 
bullides o fregides? I amb un punt de carabassó? La màquina ho 
pot fer tot, certament, però de l’elecció que fem caldrà dissenyar 
tot un seguit de controls específics i també un procés més ràpid 
o més lent de cocció.

En altres paraules, la Intel·ligència Artificial, el Machine Learning, 
i el Deep Learning també posen a prova la normalització de la me-
todologia arxivística i de la professió, és a dir, el biaix, conscient o 
no, de qui proporciona la recepta. A més, aquestes tecnologies re-
quereixen bancs de proves per a poder ser entrenades, corregides 
i perfeccionades, i això per estrany que sembli no sempre és fàcil.

InterPARES pretén tractar aquestes qüestions i moltíssimes altres, 
per a intentar aportar una solució a cada problema, i que la suma 
de petites solucions constitueixi un corpus de referència per la 
professió arxivística, però també per als col·lectius professionals 
vinculats a la tecnologia, l’enginyeria, la lingüística, el món del dret 
i, en definitiva, a totes les persones que treballen en contextos on 
sigui susceptible implementar solucions d’Intel·ligència Artificial. 
Per tant, gairebé tots d’una manera o l’altra, i en conseqüència no 
és ni un repte ni una amenaça, sinó tota una altra cosa. Hi hem de 
ser perquè és inevitable, perquè tenim molt a aportar i, sobretot 
i entre moltes altres coses, perquè ens facilitarà portar a terme 
una revolució en l’accés i la divulgació del patrimoni documental 
com mai fins ara hem tingut possibilitats de fer-ho.

De la mateixa manera que l’Ajuntament de Girona hi ha partici-
pat anteriorment i participa en l’actual projecte, també l’AAC-GD 
i l’ESAGED són presents en aquesta nova edició. Hi ha moltes 
maneres de participar-hi, col·laborar-hi i aprendre’n, i si una cosa 
constitueix l’ADN d’InterPARES és el seu caràcter obert, interdis-
ciplinari i cooperatiu, perquè com ens recorden de tant en tant 
des de la direcció del projecte si vols anar ràpid, marxa sol, però 
si vols arribar més lluny, vés acompanyat. 

La plaça de Sant Agustí de Girona al 1903 (CRTDI). Del blanc i negre al color en 2 segons, amb @Colorize_bot
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logia i el prestigiós premi ICREA Academia. Per la seva part, Fornés 
és professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
investigadora adscrita al Centre de Visió per Computador (CVC). 
Ha participat en nombrosos projectes de recerca i de transferència 
i ha rebut diversos premis, incloent-hi el de la millor tesi doctoral 
per la AERFAI, l’atorgat per IAPR/ICDAR a la investigadora jove 
així com el premi DonaTic 2021. 

Completa el contingut de la ponència la taula rodona que amb el 
títol de “Validesa dels conceptes arxivístics davant dels nous reptes 
tecnològics i conceptuals” que analitzarà els processos arxivístics 
relatius, principalment, als sistemes de classificació, la captura 
de la informació i l’avaluació documental. La taula serà modera-
da per Pilar Campos, vocal de comunicació de l’AAC i integrada 
per Anna de la Fragua, arxivera i tècnica de gestió documental i 
administradora del Sistema Integral de Gestió Documental de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat; Raimon Nualart, cap de 
serveis de gestió i preservació digital del Consorci AOC; Jaume 
Miralles, data scientist a IBM i Maria Vanrell, del Centre de Visió per 
Computador. Finalment, la taula rodona associada a la ponència 
serà l’escenari de debat sobre els processos arxivístics, sobre la 
seva validesa, necessitat d’adaptació o redisseny en profunditat 
així com sobre si perfil dels professionals de l’arxivística pot donar 
resposta ara però especialment en el futur a les necessitats de la 
gestió de la informació.  

SEGONA PONÈNCIA: ÀMBIT DE L’ÚS  
I DE L’IMPACTE DE LA TECNOLOGIA DES  
’UN PUNT DE VISTA ÈTIC I SOCIAL

La segona ponència “Les dades com a representació: subjectivitat 
i visió dominant. Ètica i filosofia del dret” obre la reflexió sobre els 
aspectes ètics de la digitalització i l’automatització, especialment 
en tot allò relacionat amb l’ús dels algoritmes socialment rellevants 
i el perill de la manipulació de la informació i de la realitat en un 
món cada vegada més dependent de sistemes automàtics abso-
lutament invisibles i transparents per als ciutadans. L’arxivística, 
en aquest sentit, té una especial rellevància en tot el relacionat 
amb les polítiques de difusió, explotació i reutilització de la in-
formació en el marc de la definició i implementació de polítiques 
de governança de les dades. Aquesta ponència complementa la 
primera centrant el focus en el vessant més social i ètica del paper 
dels professionals de l’arxivística en relació amb els principis com 
ara d’autenticitat i integritat, entre d’altres. 

L’exposició  anirà a càrrec de Lorena Jaume-Palasí, directora exe-
cutiva de la Ethical Tech Society, científica i experta en filosofia del 
dret. És consellera del Parlament Europeu i la Comissió Europea 
i l’any 2020 va ser nomenada membre del “Consejo Asesor de 
Inteligencia Artificial del Gobierno de España”. A més de l’orga-
nització que dirigeix, va ser cofundadora de l’ONG AlgorithmWatch 
i, entre altres distincions, ha estat guardonada amb la medalla 

Theodor Heuss per la seva contribució a una visió diferenciada 
dels algoritmes i els seus mecanismes d’actuació. 

Amb el títol “Nous plantejaments en l’explotació, accés i difusió 
dels documents” s’iniciarà el debat pels membres de la taula 
rodona moderada per Sònia Torreblanca, vocal de formació de 
l’AAC i constituïda per Xavier Puig Farré, director de dades al CTTI; 
Guillem Rovira, de l’empresa A17 Estratègies; Elisenda Vivas, 
periodista de dades a Storydata i docent de la Universitat Ramon 
Llull i Helena Escobar, responsable de l’arxiu de la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu. 

DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA:  
TALLER DE TREBALL 

Finalment, la jornada clourà amb un taller obert als participants 
de la jornada amb l’objectiu d’analitzar els continguts teòrics des 
de l’estudi de supòsits pràctics per reflexionar sobre la validesa 
dels principals instruments i processos arxivístics. El taller actua, 
alhora, d’espai de debat i de conclusió de l’esdeveniment científic 
i abordarà els següents aspectes:

Processos de gestió documental: captura, descripció, classificació, 
emmagatzemament, utilització o disposició.

Conceptes clau vinculats a les propietats dels documents, com 
ara, l’autenticitat, fiabilitat, integritat i usabilitat.

L’objecte de la disciplina arxivística a partir de conceptes com 
ara dades, documents i el seus valors, expedients i agrupacions, 
sèries documentals, funcions i activitats, productors i propietaris.

CONCLUSIÓ I INVITACIÓ  
LA PARTICIPACIÓ

La present edició de la jornada d’estudi i debat obre l’anàlisi sobre 
la capacitat de la disciplina arxivística per adaptar-se als nous rep-
tes tecnològics i socials relatius a l’ús de la intel·ligència artificial 
a més d’altres paradigmes conceptuals i tecnològics de caràcter 
disruptiu que ja es comencen a perfilar a un horitzó no gaire llunyà. 
Per assolir aquests objectius és indispensable comptar amb una 
àmplia i activa col·laboració dels professionals procedents dels 
diferents àmbits de l’arxivística. En aquest sentit, sou convidats 
a ser protagonistes d’un interessant i apassionant debat que per 
primera vegada, després dels moments més durs de la pandèmia 
de COVID-19, es durà a terme de forma totalment presencial.

ORGANITZACIÓ, ESTRUCTURA I 
CONTINGUT DE LA JORNADA

Els continguts i la selecció dels ponents 
han anat a càrrec del comitè científic 
integrat per Sònia Torreblanca, vocal de 
formació de l’AAC; Pilar Campos, vocal 
de comunicació de l’AAC; Jordi Vilamala, 
vocal d’estratègia patrimonial de l’AAC, 
Jordi Serra, director de la revista Lligall i 
Julio Quílez, vocal de recerca i innovació 
de l’AAC. 

En relació amb l’estructura, la jornada s’ha 
dividit en quatre blocs, en àmbits diferen-
ciats però complementaris:

Obrirà l’acte la presentació de “El Pla d’ar-
xius i gestió documental de Catalunya: 
documents finals i calendari” a càrrec de 
Josep Fernández Trabal. 

El segon bloc es basarà a qüestionar els 
processos arxivístics, amb relació a com 
es desenvolupa la feina dels professionals 
arxivístics amb una ponència trencadora i 
articuladora del discurs així com una taula 
rodona de debat. 

El tercer bloc adopta un esquema similar: 
una ponència a càrrec d’una professional 
externa a l’arxivística per incentivar la re-
flexió sobre el valor de la informació en el 
sentit del perquè es porta a terme la feina 
dels professionals de l’arxivística a la qual 
seguirà una taula rodona on es debatran 
els límits de l’arxivística en relació amb la 
garantia del compliment amb l’autenticitat, 
la integritat o la veracitat de les dades. 

Finalment, tancarà l’acte un taller pràctic 
amb l’objectiu de reflexionar sobre l’objec-
te de la disciplina arxivística. 

Primera ponència: Àmbit de noves estra-
tègies per a la modelització i definició de 
sistemes arxivístics

La primera ponència “Processos cognitius: 
memòria humana i gestió i recuperació de 
la informació, com a marc per a projectes 
bioinspirats” es fonamenta en una anàlisi 
des de la perspectiva dels sistemes bioins-
pirats i pren com a marc de referència el 
funcionament de la memòria humana en-
tre altres elements que intervenen en els 
processos cognitius dels humans. A grans 
trets, les principals línies del discurs es 
basen en aspectes que preocupen a la pro-
fessió com ara els mecanismes que operen 

en la representació, conceptualització i 
categorització de la realitat; els que se 
centren en els processos lligats a la con-
servació, perdurabilitat o no de la memòria; 
els relatius a la interacció amb el medi a 
través dels estímuls en els processos de 
captura i consolidació de la informació; i, 
finalment, els procediments que gestionen 
tot el relacionat amb el processament de la 
informació. Tots aquests mecanismes són 
analitzats i interrogats des de la necessi-
tat de comprendre el funcionament d’un 
sistema biològic fonamentat en el principi 
de plasticitat, adaptabilitat i resiliència. En 
paral·lel, i com a pont per apropar la inves-
tigació en neurociència a una concreció 
més propera a la gestió de la informació 
des d’una perspectiva informàtica, la po-
nència tractarà també de forma comple-
mentària els principals desenvolupaments 
de la intel·ligència artificial resultat d’una 
emulació biològica del cervell. 

La ponència serà impartida conjuntament 
pels doctors Lluís Fuentemilla, dins de 
l’àmbit de la neurociència i la doctora Alí-
cia Fornés, en el camp de la intel·ligència 
artificial. Fuentemilla és catedràtic de la 
Universitat de Barcelona des d’on dirigeix 
el grup de Dinàmica de la Formació de la 
Memòria. Entre 2010 i 2018 ha estat guar-
donat amb el premi Ramón y Cajal de bio-
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Volem evidenciar que igual com les dones 
del nostre passat vivien el seu dia a dia, 
avui les seves accions i relacions també 
han quedat recollides als arxius, que les 
seves són vides documentades i també 
tenen dret a la memòria. 

Però què hi trobem exactament en aquest 
recurs? Doncs s’hi mostra, per a cada dia, 
un document diferent de l’Arxiu Municipal 
de Girona, produït en una data concreta, 
amb nom de dona, és a dir, escrit o relacio-
nat amb una dona o un col·lectiu de dones. 
De cadascun d’ells se n’ofereix la imatge 
digital i una breu descripció. A més, cada 
imatge es pot ampliar a una resolució més 
alta i en cas que contingui més d’una pàgi-
na, es pot visualitzar el document complet. 
A part del document del dia, també es pot 
accedir als documents seleccionats per 
tot l’any. 

Tots els documents que s’hi presenten 
pertanyen als fons de l’Arxiu Municipal 
de Girona (AMGi) i el Centre de Recerca i 
Difusió de la Imatge (CRDI). Hi ha des de 
documents textuals, en paper o pergamí, a 
cartells, invitacions i programes d’activitats 
i també fotografies i gravats. La selecció 
s’ha centrat en aquella documentació que 
ja estava catalogada i que, per tant, podia 
ser localitzada per data i que, a més, ja ha-
gués estat digitalitzada. Per al disseny del 
recurs s’ha comptat amb la col·laboració 
del Servei de Sistemes i Tecnologies de la 
Informació i l’Oficina de Comunicació de 
l’Ajuntament de Girona. 

El document més antic que es presenta 
és un pergamí del 28 de març de 1160 i 
el més modern un cartell del 8 de març 
de 1983, justament referit als actes pro-
gramats amb motiu de la celebració del 
Dia de la Dona.

D’entre els pergamins i sèries documentals 
del fons Ajuntament de Girona hi trobem 
documents administratius i notarials com 
un contracte d’aprenentatge d’una costu-
rera medieval i l’expedient de depuració 
d’una empleada de la neteja municipal 
l’any 1939; el testament d’una dona malal-
ta de pesta i l’inventari dels béns d’una 
dama noble; el contracte de compra d’unes 
terres i la sol·licitud per tenir una parada 
al mercat municipal; un privilegi reial i un 
certificat de pobresa. En aquest grup hi 
trobem nombroses cartes escrites per la 
reina Maria, lloctinent del rei Alfons IV el 
Magnànim, a les autoritats municipals al 
segle XV, però també diverses sol·licituds 
adreçades a l’Ajuntament de Girona per 
part de treballadores i ciutadanes de Gi-
rona, especialment a partir del segle XIX, 
o el nomenament d’Antònia Adroher i Pas-
cual com a regidora pel POUM (Partit Obrer 
d’Unificació Marxista) l’any 1936. D’aquest 
fons municipal, les sèries o agrupacions 
de les quals s’han extret més documents 
són les Lletres Reials, els expedients de 
depuració del personal municipal i també 
els carnets personals. 

Però també hi ha documentació procedent 
dels fons personals i d’associacions custo-
diats a l’AMGi i al CRDI, com per exemple 
nombroses cartes escrites per dones, no 
només de Girona, que ens transmeten 
informacions més íntimes o privades 
d’aquestes corresponsals. Moltes són 
cartes d’escriptores i artistes dirigides a 
Carles Rahola i Llorens per tal de poder-les 
biografiar a l’Enciclopèdia Espasa o convi-
dar-les a impartir conferències o concerts a 
l’Ateneu de Girona, entre les quals Caterina 
Albert, Aurora Bertrana i Salazar, Teresina 
Boronat o Helena Larrieu. Igualment, hi 
trobem documents que ens expliquen com 
algunes hagueren de refer la seva vida i 
trajectòria professional a l’exili, després 
de la Guerra Civil, com és el cas d’Adelina 
Cortina i Benages, professora de l’Escola 
Normal femenina de Girona.

Al seu costat també hi ha fotografies i car-
tells que ens il·lustren la presència i parti-
cipació de les dones en nombrosos àmbits, 
des de l’esport al món dels espectacles, en 
feines tradicionalment desenvolupades per 
dones com la cura dels infants o la infer-
meria, però també en camps menys cone-
guts, com les agrupacions esperantistes. 

Volgudament, no es donen claus interpre-
tatives de la documentació: l’objectiu del 
recurs no és fer història sinó presentar 
documents i, un cop més, mostrar que 
als arxius hi ha nombroses fonts docu-
mentals per analitzar i interpretar des de 
múltiples perspectives. A més, som cons-
cients que aquests documents, com tots, 
no expliquen per si sols un esdeveniment 
o fenomen històric, sinó que necessiten 
ser contextualitzats i acarats amb altres 
fonts d’informació.

En aquest sentit, es fa evident doncs la ne-
cessitat de contextualitzar els documents, 
tant els que s’han conservat com els que 
trobem a faltar, en la realitat patriarcal que 
ha dissenyat la manera en què els homes 
i les dones han accedit i s’han relacionat 
amb el poder, s’han transmès els béns, 
s’ha après i ensenyat, etc. Aquest context, 
com ja hem assenyalat anteriorment, ha 
fet que tradicionalment els homes hagin 
deixat més constància escrita de les seves 
activitats perquè han ocupat majoritària-
ment els llocs de govern i han dominat la 
capacitat d’actuar, comprar, vendre, etc. 
Però també cal ser conscients que aquest 
predomini dels homes en l’espai públic, 
diguem-n’hi govern o administració, però 
també art, literatura, esport, etc. no vol dir 
que les dones no hi hagin estat presents 
en major o menor mesura.

D’altra banda, també cal assenyalar l’exis-
tència d’altres espais, no tan «públics», 
on es pot documentar l’àmplia presència 
femenina i que també afloren en la docu-
mentació, encara que sovint costi identifi-
car-los i delimitar-los. Així, el que tradicio-

AMB NOM DE DONA, 
un calendari de vides  

documentades

El passat 8 de març 
de 2022  l’Arxiu  

Municipal de Girona 
va presentar el  

recurs web Amb 
nom de dona, on  

diàriament es  
mostra un  

document produït 
en aquella data  

escrit o relacionat 
amb una dona.

ANNA GIRONELLA DELGÀ.  
Arxivera de l’Arxiu Municipal  
de Girona

E ls arxius són dipòsits de la memò-
ria. Encara que la documentació 
que custodien hagi perdut ja el 

valor administratiu o personal pel qual va 
ser creada, continua essent documenta-
ció viva, útil i necessària per a reconstruir 
el nostre passat i construir el nostre futur.

D’aquest nostre passat sovint s’ha volgut 
silenciar o ignorar la veu de les dones, amb 
l’excusa que no apareixen o ho fan poc en 
la documentació d’arxiu. A través d’Amb 
nom de dona es vol desmentir amb con-
tundència aquesta explicació proposant 
una selecció diària de documents amb nom 
de dona. Perquè malgrat que els costums i 
marc legal històrics no han tendit a benefi-
ciar-les i, per tant, en la documentació d’ar-
xiu apareixen molts més noms masculins 
que femenins, tampoc les han silenciat. 

Amb nom de dona no és una selecció d’efe-
mèrides, no és un recull d’esdeveniments 
notables o ocorreguts en un dia, és l’evi-
dència que les dones, al llarg de la histò-
ria, també han governat, s’han relacionat 
directament amb l’administració, han venut 
i comprat propietats, han escrit a persones 
amigues i conegudes, han desenvolupat 
feines remunerades en nombrosos àmbits, 
han lluitat per defensar-se i reivindicat els 
seus drets. I evidentment i per descomptat, 
han generat efemèrides. 

És per aquest motiu que trobem docu-
ments on consten o que han estat signats 
per reines, pageses i dones de remença, 
monges, llevadores, infermeres, venedores, 
treballadores municipals, escriptores, pin-
tores, músiques, dames, serventes, dones 
pobres, malaltes, prostitutes i un llarguís-
sim etcètera. 

27 DE MAIG DE 2022
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Aprendre sobre intel·ligència 
artificial amb el curs gratuït 

de ciutadanIA

15 DE JUNY DE 2022

ANIOL MARIA VALLÈS.  
Membre del Grup de Treball en 
Transparència i Dades Obertes de 
l’Associació d’Arxivers de Catalunya 
(AAC) i membre de la Dada

Fa uns anys ja vaig 
parlar del curs 
Copernicus MOOC de 
dades obertes que va 
presentar l’Agència 
Espacial Europea 
(ESA). I aquesta 
vegada, us en proposo 
un de nou, ciutadanIA, 
relacionat amb la 
intel·ligència artificial.

N o és la primera vegada que 
faig promoció a la Dada d’un 
curs de formació extern a l’As-

sociació d’Arxivers de Catalunya. Fa uns 
anys ja vaig parlar del curs Copernicus 
MOOC de dades obertes que va presen-
tar l’Agència Espacial Europea (ESA), un 
curs en el qual podies seguir una formació 
molt tècnica i pràctica sobre els sistemes 
de captura, processament i visualització 
de dades geolocalitzades dels satèl·lits 
d’observació terrestre europeus. Aquell 
curs versava sobre tecnologies de les 
quals es parlava molt en aquells moments 
com eren les dades massives i alhora la 
geolocalització. Una immersió en la re-
copilació de grans quantitats d’informació 
sobre clima, canvis en la geografia i tam-
bé en la composició de l’aire, i l’activitat 
en l’atmosfera i la troposfera. I a partir de 
totes aquelles dades es presentaven pro-
jectes d’aplicació reals tant en agricultura 
com en meteorologia i gestió dels recur-
sos naturals.

Aquesta vegada, però us proposo un curs 
relacionat amb la intel·ligència artificial. Sí, 
aquest concepte que ara està tan en voga 
i que ens presenten com la gran solució 
als dilemes transcendentals i la presa de 
decisions complexes. La situació no és 
nova i ens portarà molts records de totes 
les ocasions anteriors en què ens presenta-
ven una tecnologia revolucionària que venia 
a canviar-nos totalment el paradigma de les 
noves tecnologies. N’hem vist passar vàries 
d’aquestes tecnologies i sempre comencen 
amb un gran entusiasme, llavors passen un 
període d’escepticisme, i finalment acabem 
veient les seves limitacions a l’hora de pre-
veure grans desastres i actuar de forma 
més acurada davant dels grans reptes. Però 
queda sempre un pòsit tant negatiu com 

positiu a cada nova onada tecnològica que 
fa que no podem menysprear la següent 
ocasió i parem atenció de què en podem 
obtenir aquesta vegada i a quins reptes ens 
enfrontarem.

Sé que un curs sobre intel·ligència artifi-
cial generarà molts dubtes de per què pot 
relacionar-se amb els arxius. I per això 
podeu fer l’exercici de recordar quan ens 
van començar a parlar de dades massives. 
Ja llavors teníem els nostres recels perquè 
sabíem que el valor no està en el volum sinó 
en la qualitat de les dades. La pandèmia de 
Covid-19 ens ho va demostrar de nou amb 
múltiples experiències de com es publica-
ven dades de forma molt millorable i com 
el problema de base venia d’una no prou 
valorada gestió activa de la informació i, 
per tant, de les dades en fase activa. Doncs 
amb la intel·ligència artificial no dubteu 
que passarà el mateix. Si no hi ha una bona 
base d’informació ben treballada als arxius, 
la presa de decisió d’aquesta intel·ligència 
artificial no serà tan acurada i justa com 
prèviament ens afirmaven que aconsegui-
ríem. Si ha passat amb totes les tecnolo-
gies prometedores anteriors, tinguem el 
convenciment que ens hi trobarem de nou.

Qui hem treballat en projectes amb dades 
massives aquests últims anys vam poder 
comprovar com no tot era panacea, i que 
darrere les grans propostes de treball amb 
dades massives hi havia una feina prèvia 
ingent de neteja, tractament i correcció 
d’aquestes dades. No era res que no in-
tuíssim, però ho havíem de comprovar amb 
els nostres ulls, que per obtenir la dada de 
qualitat hi ha d’haver una font de qualitat, 
i que per molt massiva que sigui la infor-
mació si no té un sistema sòlid darrere de 
verificació i autenticitat, si no es compleix 
amb totes les propietats essencials que 

nalment s’ha anomenat com l’àmbit privat, 
allò que refereix al manteniment de la llar o 
l’atenció a la família o als infants i persones 
ancianes, que són tasques que han ocupat 
més dones que homes, també mereix ser 
estudiat i analitzat. És per aquest motiu 
que al recurs hi conviuen documents que 
registren efemèrides o esdeveniments no-
tables, com la concessió d’un privilegi per 
part d’una reina, amb d’altres que recullen 
fenòmens o activitats quotidianes o refle-
xions íntimes i personals.

La selecció dels documents no s’ha fet per 
motius estètics, atès que la gran majoria 
de documents d’arxiu no estan fets per 
agradar sinó per comunicar o registrar. 
Tanmateix, no podem obviar cert grau de 
subjectivitat a l’hora de fer la tria: perquè 
s’ha considerat més interessant il·lustrar 
un tema o altre, perquè un document era 
de més bon llegir o entendre i, també, per-
què un fet o una imatge ha agradat o ha 
generat més emocions que un altre.

Amb nom de dona és una manera de di-
fondre els fons arxivístics i també per a 
promocionar i valorar la documentació pro-
duïda per les dones i, en general, la història 

de les dones. Igualment, des de l’AMGi es 
continua cercant i potenciant l’ingrés de 
fons produïts per dones o col·lectius de do-
nes perquè, com passa a la majoria d’arxius 
catalans, els seus fons també reflecteixen 
el biaix masculí del patrimoni documental 
tradicionalment conservat i transmès.  

Cal dir també que es tracta d’un recurs 
obert: encara hi falten documents que ens 
acostin a altres espais i grups socials més 
desafavorits o discriminats, absència que 
en un futur immediat es vol esmenar. Per-
què tampoc en aquest cas podem justificar 
la seva poca presència en els arxius per 
l’escassetat de fonts que han generat. Ens 
referim a dones de col·lectius més desafa-
vorits, que han tingut més dificultats per 
accedir a l’administració i també a la cultu-
ra, com dones migrants o d’ètnia gitana,  o 
de col·lectius minoritaris per raó de religió 
o d’orientació sexual. Aquests grups també 
han generat documents, siguin adminis-
tratius o produïts per les associacions que 
han constituït per a defensar i reivindicar 
els seus drets. Des dels arxius també cal 
treballar per a cercar la seva documenta-
ció, recuperar-la i preservar-la. 

En definitiva, Amb nom de dona vol posar 
de manifest l’àmplia presència de les do-
nes en la documentació i convidar a estu-
diar-les. Vol ser una invitació a conèixer i 
cercar aquestes dones en els arxius per a 
poder-ne traçar la seva biografia i també 
per restituir-los el seu nom i paper en la 
història. 

Amb nom de dona és accessible des de la 
web del Servei Municipal de Gestió Do-
cumental, Arxius i Publicacions de l’Ajun-
tament de Girona (SGDAP), però també 
a través de la subscripció al butlletí de 
l’AMGi, anomenat «Arxiu al dia».

https://www.girona.cat/sgdap/cat/recurs_dones
https://www.girona.cat/sgdap/cat/recurs_dones
https://www.girona.cat/sgdap/cat/recurs_dones
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Nou Lligall (i ja en van 45): 
la gestió documental i l’arxiu  

a la gran empresa

23 DE JUNY DE 2022

JORDI SERRA SERRA. 
director de Lligall
ELISENDA CRISTIÀ BALSELLS.
coordinadora de Lligall i Vocal de  
Publicacions i acció pedagògica de l’AAC.

la Lligall 45 està dedicat  
a la gestió documental i  
l’arxiu a les grans  
empreses.

LLIGALL45
REVISTA CATALANA 

D’ARXIVÍSTICA

GESTIÓ DOCUMENTAL  
I ARXIU A LA

 GRAN EMPRESA

U n any més, tenim el goig de 
presentar-vos el nou nú-
mero de la revista Lligall. 

Un Lligall que tracta una temàtica 
en la qual des de fa temps teníem el 
deure d’aprofundir: la gestió docu-
mental i l’arxiu a les grans (i a vega-
des molt grans) empreses. Un deute 
pendent que aquest nou número es-
perem que ajudi a resoldre.

Un número que també inaugura etapa 
en la vida de Lligall, amb nova Direcció 
i un renovat Consell de Redacció. Una 
etapa que l’equip de Lligall emprenem 
amb moltes ganes i il·lusió.

Però expliquem quelcom més del com 
i el perquè del número 45 de Lligall. 
Les grans empreses, per les dimensi-
ons i la complexitat que tenen, sempre 
han exercit un punt de fascinació en 
els professionals de la gestió docu-
mental, alhora que han esdevingut un 
mirall pel que fa a les metodologies 
i les eines que han implantat. Refe-
rents metodològics com la família de 
normes ISO 30300 de sistemes de 
gestió de documents,1 els Generally 
Accepted Recordkeeping Principles 
d’ARMA International,2 o l’Informa-
tion Governance Reference Model,3 
que molts arxivers han adoptat i han 
aplicat, tenen l’origen en el sector pri-
vat, i especialment en les empreses 
multinacionals o de grans dimensions 
i marcs reguladors complexos. Però, 
malgrat aquest emmirallament, la 
gran empresa segueix sent encara 
una gran desconeguda per a bona 

part del col·lectiu arxiver. Què sabem 
realment de la gestió documental en 
la gran empresa? 

Un estudi recent de l’Association for 
Intelligent Information Management 
(AIIM)4 que s’ha fet sobre una mos-
tra de 265 empreses, majoritàriament 
grans empreses, ofereix, tanmateix, 
dades curioses sobre la gestió docu-
mental en el sector privat. Malgrat que 
la majoria d’empreses reconeixen que 
la informació és un dels actius més 
importants que cal gestionar, el 74 % 
afirmen que la gestió de la informació 
no està alineada amb els objectius de 
negoci i no rep l’atenció que seria ne-
cessària, una situació que en el 57 % 
dels casos fa més de dos anys que es 
manté i no ha millorat. 

Conscients d’aquesta mancança, el 
44 % de les empreses fan constar 
que la principal inversió en gestió de 
la informació se segueix fent en la 
transformació digital dels processos 
i els documents, molt per sobre del 16 
% que la concentren en la gestió de 
dades. I en el mateix sentit, el 45 % 
veuen clara la necessitat de gestionar 
separadament les dades i els docu-
ments, davant del 38 % que no ho dis-
tingeixen. Més enllà d’emmirallar-nos, 
doncs, també és bo visualitzar que el 
fet que la gran empresa privada tingui 
encara necessitats importants en ma-
tèria de gestió documental, i en sigui 
conscient, obre noves perspectives als 
professionals de la gestió documental.

exigim a tot document d’arxiu, es dilapi-
den molts recursos en una feina prèvia que 
podria ser molt més àgil.

Doncs bé, ara ens posen davant la tecno-
logia de la intel·ligència artificial. Un con-
cepte que no és nou, i segurament l’entorn 
aficionat a la ciència-ficció coneix prou bé, 
i sap que no és ben bé intel·ligència (no té 
un raonament propi) ni és ben bé artifici-
al (necessita indicacions humanes). Així, 
com a intel·ligència artificial hi trobaríem 
algorismes, automatismes, robotització, 
i altres procediments que sistematitzen 
un tractament de les dades per part de 
les màquines informàtiques i la compu-
tació. Però llavors perquè ens hauríem 
de preocupar en els arxius sobre aquesta 
tecnologia? Doncs perquè ben aviat ens 
trucaran a la porta o potser ja hi han tru-
cat i ens l’oferiran, i hem de saber ben bé 
de què tracta, quines expectatives reals 
en podríem obtenir i quines promeses no 
tenen una base sòlida i convincent perquè 
ens les creguem prèviament.

Ja tenim experiència en matisar els grans 
anuncis tecnològics de tractament de da-
des, i aquesta és una ocasió més. Hem de 
saber quines oportunitats ens ofereix la 
intel·ligència artificial, però també quines 
limitacions té a l’hora de decidir-nos si la 
deixem que entri als arxius. Ens en parlava 
fa uns dies el Lluís Esteve aquí mateix a 
la Dada a partir del projecte InterPARES 
Trust AI. I arran del seu article proposo 
que el millor per conèixer i entendre de 
forma bàsica sobre intel·ligència artificial 
és aprofitar un curs gratuït, oficial, i amb 
suport institucional. 

El curs del qual us parlo s’anomena ciu-
tadanIA i va ser presentat el passat 17 de 
maig al Palau Robert de Barcelona. En el 
seu temari hi podrem trobar tot un itine-
rari pel coneixement sobre la intel·ligència 
artificial. Començant amb una introducció 
sobre aplicacions de la intel·ligència ar-
tificial en la societat del futur (més aviat 
en l’actual). Després ens porta a fer que 
raonem sobre com aquesta intel·ligència 
s’automatitzarà perquè interactuï amb el 
nostre entorn. Com ens haurem d’ocupar 
que les dades i els sistemes siguin intel-
ligents (o intel·ligibles?). Passant pel pro-
cessament del llenguatge natural (trans-
formar la nostra manera de parlar a dades 
concretes). Com visualitzarem de forma 
amena tota aquesta informació gràcies a 
la computació, i quins els sistemes robò-
tics treballaran per nosaltres en l’aplicació 
d’aquesta intel·ligència artificial junt amb 
els sistemes intel·ligents de suport a la 
presa de decisions. I per finalitzar quines 
implicacions ètiques i de simbiosi com-
porta l’aplicació d’intel·ligència artificial.

En l’anunci del curs també s’informa que 
els continguts sobre intel·ligència artifi-
cial giraran al voltant d’un relat general, 
centrat en la societat digital i els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS), i 
en com la IA contribueix, des d’aquests 
aspectes, en la construcció de les ciutats 
digitals d’avui i del futur. Combinant ex-
plicacions de mètodes i conceptes amb 
exemples i exercicis interactius que mos-
tren usos de la IA emmarcats en la societat 
digital i els ODS. A més, al llarg del temari 
es faria valdre l’ecosistema català que ja 
treballa amb intel·ligència artificial, tot vi-
sibilitzant casos d’èxit que exemplifiquen 
usos reals a Catalunya dels diferents con-
ceptes i mètodes d’aquesta tecnologia.

El curs està dissenyat per especialistes 
en IA del centre de recerca Intelligent 
Data Science and Artificial Intelligence 
de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(IDEAI-UPC) i compta amb la realització i 
suport del Departament de la Vicepresi-
dència i de Polítiques Digitals i Territori de 
la Generalitat de Catalunya i la participació 
de la Fundació i2CAT, OMNIOS i Elerniam. 
Consta d’un total de 10 mòduls de 30 ho-
res de formació en total, i el professorat 
està format per 17 professors del centre 
de recerca en Intel·ligència Artificial de 
la UPC, que ens asseguren que el curs 
pot seguir-lo qualsevol persona, fins i tot 
sense coneixements tècnics. El temari és 
completament en català, i tindrem una 
protagonista virtual femenina anomena-
da Icàtia que ens ajudarà a inspirar-nos 
al llarg dels continguts. Un cop puntuat 
cada exerciti per part del sistema, s’oferirà 
la possibilitat de repetir tants cops com 
calgui fins que s’hagi après a resoldre’l 
correctament i s’oferirà la possibilitat de 
consultar la solució en temps real.

No és obligatòria la inscripció per endin-
sar-se a ciutadanIA i la plataforma permet 
entrar com a visitant, sense registrar-te, i 
consultar tot el temari. Però sense usuari 
no obtindràs un seguiment ni se’t crearà un 
butlletí de notícies, ni et podràs descarre-
gar el diploma final acreditatiu quan hagis 
completat el curs. A més, cal saber que si 
complim amb les condicions de rendiment 
del curs que s’indiquen a la plataforma, 
podrem demanar un certificat oficial del 
centre de recerca Intelligent Data Scien-
ce and Artificial Intelligence i la Facultat 
d’Informàtica de Barcelona de la UPC que 
acrediti que hem superat el curs ciutada-
nIA amb èxit.

 
Vídeo de la presentació del curs perquè us en feu una 
idea a partir dels seus propis creadors:
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L’Arxiu és Mani i Festa

7 DE JULIOL DE 2022

SUSANNA MURIEL ORTIZ.  
Arxivera especialitzada en  
Patrimoni Fotogràfic. Membre  
d’Arqueologia del Punt de Vista. 
Comissària de la Performance  
Arxivística: L’Arxiu és Mani i Festa.

L’arxiu és Mani i  
Festa és una inusitada 
col·laboració entre la 
creació i l’arxivísitica, 
amb la complicitat de 
la Societat i una  
institució arxivística 
pública.

L ’Arxiu és Mani i Festa ha estat una 
acció performativa innovadora dins 
el món dels Arxius Fotogràfics. Fruit 

de la inusual col·laboració entre un artista 
visual, una professional de l’arxivística i 
un bon nombre de ciutadans implicats en 
la salvaguarda de la memòria familiar. En 
aquest cas, l’equip d’Arqueologia del Punt 
de Vista, dirigit per l’arxivera especialitza-
da en col·leccions fotogràfiques Susanna 
Muriel, ha buscat la complicitat del crea-
dor Albert Gusi.

Després de dos anys de restriccions for-
çades per la pandèmia i amb unes ganes 
boges per sortir i fer activitats a l’espai 
públic, vam rebre l’encàrrec, per part del 
Departament de Serveis a les Persones i al 
Territori del Districte de Sants-Montjuïc per 
fer una exposició que tanqués el projecte 
de memòria col·lectiva, iniciat al barri el 
2018 sota el nom d’Àlbum Familiar del 
Barri. Prèviament, amb l’impuls de l’espai 
de gestió comunitària La Lleialtat Santsenca 
vaig dirigir durant dues campanyes aquell 
projecte de memòria compartida, per tal 

de recopilar aquelles fotografies familiars 
significatives per la història del barri. És 
així com vam digitalitzar unes 300 imatges 
amb la corresponent gravació sonora del 
seu testimoni. 

No va ser gens fàcil seleccionar 50 fotografies 
del projecte Àlbum Familiar del Barri per l’acció 
que ens proposàvem realitzar. Calia posar 
de manifest el caràcter fresc i viu d’aquest 
tipus de fotografies. Casaments, comunions, 
excursions, celebracions familiars, parades al 
Mercat de Sants, els passejos dels diumenges, 
les galeries fotogràfiques del barri, la font 
màgica de Montjuïc, les dones treballadores de 
Can Batlló, comerços desapareguts, les escoles 
infantils privades, o les escenes familiars al 
terrat van ser una mostra d’aquesta narració 
visual que va caminar pels carrers de Sants.

A partir d’aquest material arxivístic, vam 
començar a buscar una forma inusual de 
culminar aquell projecte. És així com vam 
pensar en l’artista visual Albert Gusi per 
idear un format novedós. Va proposar una 
metamorfosi significativa, del paper, ha-

Banderes amb fotografies familiars participants en l’acció L’Arxiu és Mani i Festa a les escales de l’església 
de Santa Maria de Sants. © Oscar Ciutat

Per dibuixar una primera visió d’aquesta qüestió, comptem amb 
tres participacions en el dossier central. María Lamas, especialista 
en gestió documental de la Universitat d’Oviedo, ens ofereix un 
panorama de la gestió documental en les empreses d’enginyeria, 
entorn de la figura del document controller, visió que completa 
Vanesa Verdugo, consultora especialitzada en estratègies de gestió 
documental, per a la gestió documental industrial. Com a contra-
punt d’aquesta visió, Josep Fernández i Miquel Pérez ens expliquen 
quin tipus de fons històrics genera l’empresa privada, mitjançant 
l’experiència de protecció i difusió dels arxius empresarials que 
ha portat a terme durant més de quaranta anys l’Arxiu Nacional 
de Catalunya.

A continuació, per aprofundir en aquest panorama, hem demanat 
a tres consultors experts en gestió documental que, des de la seva 
experiència professional, ens donin la seva visió sobre quins són 
els reptes i les necessitats de la gran empresa en matèria de gestió 
documental, com són els professionals que hi treballen i quines 
línies d’evolució s’albiren envers el futur. Hem entrevistat David 
Cortés, de l’empresa Inetum; Laia Bota, de l’empresa NTT Data, 
i Alberto Biarge, de l’empresa Vidimus. La visió conjunta que ens 
ofereixen és realment enriquidora.

Una sèrie d’experiències singulars ajuden a completar el dibuix 
d’aquesta situació. Comencem amb Maria Pi, que ens parla de 
la transformació radical cap a una oficina sense papers que ha 
portat a terme la Societat General d’Aigües de Barcelona. Conti-
nuem coneixent el sistema de gestió documental electrònica de 
Servihabitat, un exemple del sector immobiliari i financer que 
ens presenten Adrià Moret, Núria Lorenzo, Jordi Bermejo i Carme 
Lorenzo. En tercer lloc, trobem una experiència de referència en 
el tractament i la rendibilització dels fons d’arxiu empresarials 

com a actius intangibles, la de l’arxiu històric del Banc Sabadell, 
que ens presenten en Jordi Andreu i la Mercè Marsal. Finalment, 
Alfonso García ens dona a conèixer l’experiència d’Asturiana de 
Zinc, una empresa amb dos segles d’existència que ha apostat 
fortament per protegir i difondre el seu patrimoni documental.

Malgrat que no es tracta d’una entitat privada sinó pública, no 
hem volgut deixar escapar l’oportunitat de donar també a conèixer 
l’evolució tan important que durant els darrers anys ha portat a 
terme la Universitat de Barcelona en la gestió de la seva docu-
mentació i el seu arxiu, que ens presenten Ferran Abarca, Núria 
Cañellas i Pilar Romera. 

Com és costum, Lligall segueix apostant per la difusió de l’activitat 
dels estudiants de màster i postgrau amb la publicació de treballs 
exemplars. En aquest cas, presentem un interessantíssim projecte 
de Sergio Gavilán sobre la representació arxivística en el cinema 
de ciència-ficció. 

Novament, reiterem l’agraïment a l’Associació de Professionals de 
l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya, i especialment 
al seu president, per haver dipositat en nosaltres la confiança 
de tirar endavant el Lligall en aquesta nova etapa, i us animem a 
endinsar-vos en aquest número, que esperem que sigui del vostre 
interès. Us animem també a fer-nos arribar les idees i propostes 
de col·laboració que considereu que poden ser interessants per 
al col·lectiu professional i a participar en els calls for papers que 
esperem inaugurar en números futurs. 

Bona lectura.
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El diari digital de l’Associació de Professionals de
l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya

van sumar a l’acció en aquest passeig dels 
avantpassats. Per molts dels assistents 
va ser una acció terapèutica. Van caminar 
al costat dels retrats dels avis, els pares, 
o fins i tot d’ells mateixos quan eren uns 
nens el dia de la seva Primera comunió. 
Van marxar pels mateixos carrers del barri 
que retrataven les imatges. Van pujar les 
escales de l’església de Santa Maria de 
Sants, on feia més de 40 anys, uns nuvis 
les baixaven el dia del casament tal com 
capta una de les fotografies convertida en 
bandera. Van parlar amb els vianants curi-
osos sobre les mateixes fotografies. Com-
partir el mateix testimoni amb la bandera 
hissada, per damunt de qualsevol caparró, 
no tan sols constitueix una forma de fer 

visible la història familiar, sinó que interpel-
la els passejants amb la mirada i la paraula.

Aquell dia, les fotografies familiars van sor-
tir al carrer. Van viatjar de les cases dels 
familiars fins a l’edifici que acull l’Arxiu Mu-
nicipal del Districte de Sants Montjuïc, per 
tal de reivindicar una memòria que lluita 
contra l’oblit. El custodis abanderats van 
fer ús de l’espai públic en una nova for-
ma de relacionar-se amb les fotografies 
familiars.

L’arxiu és Mani i Festa és una inusi-  
tada col·laboració entre la creació i 
l’arxivística, amb la complicitat de la 

Societat i una institució arxivística 
pública. Junts vam crear un nou espai 
pel pensament i la reflexió al voltant de 
la imatge familiar, relegada durant molt 
temps a l’esfera domèstica. Reivindicar el 
seu espai ha estat una forma novedosa de 
manifestar-se, reivindicar-se, visibilitzar-
se i sobretot, celebrar la seva presència 
en l’espai públic. Ha estat la primera Mani 
i Festa d’un arxiu fotogràfic, però estem 
segurs que no serà l’única. Les banderes 
van conquistar també el territori del record, 
aquell espai en la memòria de tots els 
participants en el que recordaran el dia 
que es van manifestar pels carrers amb 
els seus retrats.

L’equip el dia de L’Arxiu és Mani i Festa: Ricard Martínez, fotògraf i membre d’Arqueologia del Punt de Vista; Germà Iturrate, Responsable de l’Arxiu Municipal 
del Districte de Sants-Montjuïc; Susanna Muriel, arxivera comissària de la proposta; Ariadna Gau, arxivera col·laboradora a l’Arxiu Municipal del Districte de 
Sants-Montjuïc i Albert Gusi, artista visual creador de l’acció. © Oscar Ciutat

bitual en les reproduccions fotogràfiques, 
passarem a la roba. Les fotografies familiars 
es converteixen en banderes. Les imatges 
familiars assolien la potència simbòlica i 
evocadora d’aquests emblemes de drap. 
Els petits records fotogràfics -fragments de 
la nostra història- esdevindrien estendards 
al vent.

Si les primeres banderes europees tenen 
símbols heràldics de reis i nobles per tal de 
definir territoris. En la nostra acció volíem 
ocupar un nou espai amb les fotografies 
familiars convertides en banderes, porta-
des pels seus propietaris es convertien en 
baluard de la conquesta de l’espai públic. 
La grandària, a vegades importa. Per aquest 
motiu les banderes havien de ser de grans 
dimensions (80x120cms) per tal que es 
posin a caminar, com en un bosc escocès. 
És així com va ser concebut L’Arxiu és Mani i 
Festa. Un gest col·lectiu i poderós, la trans-
figuració de les fotografies familiars en ban-

deres. Els records onejaran de nou, molts 
d’ells encara gronxats pels seus custodis, 
aquelles persones que han preservat els 
àlbums familiars i n’han cedit una petita 
part al projecte.

I perquè aquesta conquesta? Calia esceni-
ficar com aquestes imatges, que van sortir 
d’una crida ciutadana i dins un projecte de 
memòria col·lectiva, en un espai de gestió 
comunitària al barri de Sants, com La Lle-
ialtat Santsenca s’incorporaran al repositori 
digital de l’Arxiu Municipal de Barcelona, 
dins l’Arxiu del Districte de Sants-Montju-
ïc. Una integració que hem iniciat, amb el 
personal de l’arxiu, seguint el protocol de 
les donacions digitals amb les primeres 100 
imatges, i que la institució continuarà. 

L’elecció del dia per fer aquesta acció no 
havia de ser casual. El dissabte 28 de maig 
se celebrava la 21a edició de FirEntitats, la 
mostra associativa de les entitats de Sants, 

Hostafrancs i la Bordeta, amb un munt 
d’activitats i un públic que ens assegurava 
l’èxit de l’acció. Sants3Ràdio ens va ajudar a 
escalfar motors amb una entrevista uns dies 
abans, per tal de promocionar l’acció. I els 
periodistes de TV3 es va posar en contacte 
amb nosaltres per tal d’acompanyar-nos en 
aquesta reivindicació i realitzar un magnífic 
reportatge.   

L’acció que vam realitzar aquell dissabte va 
convertir-se en una revolta dels records. 
Com arxivera dirigint el projecte, conscient 
de la importància i transcendència del tes-
timoni en primera persona, vaig pensar que 
ningú millor que els mateixos protagonistes 
per parlar de les seves imatges. Per aquest 
motiu vaig contactar amb les 50 famílies 
escollides per explicar l’acció i buscar la 
seva implicació. Però tal com passa amb 
la química emocional que transporten les 
fotografies familiars, molts dels partici-
pants, van implicar a altres parents que es 

El testimoni en primera persona a partir d’una bandera  
participant a l’acció L’Arxiu és Mani i Festa. © Oscar Ciutat

La cloenda de L’Arxiu és Mani i Festa amb Albert Gusi, Susanna Muriel, 
Agus Giralt i Marc Serra, regidor de Sants-Montjuïc. © Ricard Martínez
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Fons privats en dipòsit:  
el llegat musical del Mestre Mateu

21 DE JULIOL DE 2022

ROSANA MIRÓ. 
Auxiliar d’arxiu de l’Arxiu Capitular  
de Lleida

L’Arxiu Capitular de 
Lleida incrementa 
els seus fons amb 
la rebuda en dipòsit 
del llegat d’en Víctor 
Mateu i Moles, músic 
compositor, pedagog 
i director d’orquestra 
lleidatà. 

a ha plogut molt, tot i que a Lleida no 
gaire, des que el primer trimestre de 
l’any 2015 veiéssim incrementat el 

fons musical de l’Arxiu Capitular de Lleida 
amb la rebuda en dipòsit del llegat d’en 
Víctor Mateu i Moles, músic compositor, 
pedagog i director d’orquestra lleidatà. 

El nostre arxiver en cap llavors, Mossèn 
Jacint Cotonat, que ens va deixar just fa 
un any, fou qui ens va donar la notícia de 
primera mà. L’acte oficial del lliurament 
del llegat a l’Arxiu, es va celebrar al Palau 
Episcopal l’11 de març del 2015, davant 
la presència de Mons. Joan Piris, llavors 
bisbe de Lleida i del canonge arxiver, na 
Carme Estrela Sanou, vídua d’en Víctor 
Mateu, a través d’en Dionís Gutiérrez, 
marmessor del llegat, feu lliurament ofi-
cial del mateix a l’arxiu de la Catedral que 
rebé aquest fons, acceptant posar-lo a 
disposició de les usuàries i els usuaris de 
l’arxiu, tan prompte estigués catalogat i 
amb la condició, posada per escrit, que: 
“si en un futur s’arribés a fer un Museu de 
la Música a Lleida aquest fons seria cedit 
a fi i efecte de què en formés part”.

L’impressor i tipògraf, Dionís Gutiérrez, 
marmessor del llegat, es va comprometre 
voluntàriament a inventariar i catalogar 
aquest fons musical, per tal de poder-lo 
posar a disposició de les usuàries i dels usu-
aris de l’arxiu. Un cop realitzada la donació 
en dipòsit de manera oficial, des de l’Arxiu 
Capitular, el desig més gran era començar 
l’ordenació, el catàleg i la descripció tan bon 
punt rebéssim la documentació, però això no 
fou possible per circumstàncies alienes a la 
nostra voluntat. 

Totes i tots els professionals dels arxius 
sabem que per sobre de tot interès, ex-
cepte el de la vida de les persones, està 
la conservació i la preservació de la do-
cumentació. En el cas del fons d’en Víctor 
Mateu, i amb l’important volum de do-
cumentació, impresa i manuscrita, tant 
partitures com llibres i revistes, el proto-
col exigeix un primer examen de l’estat de 
conservació abans del seu ingrés. Ara bé, 
a l’arxiu capitular no disposem ni de ser-
vei de conservació ni de restauració propi, 
només realitzem les tasques de conser-

Crònica i recomanacions  
parcials i personals del  

III Congreso Nacional de  
Archivo y Documento  

Electrónico (cnADe)

18 DE JULIOL DE 2022

PILAR CAMPOS.  
Arxivera de l’Institut Municipal 
d’Hisenda de Barcelona i vocal de 
comunicació de l’AAC-GD

El passat 14 i 15 de 
juny es va celebrar 

a Leganés la tercera 
edició del Congreso 

Nacional de Archivo y 
Documento Electró-

nico (cnADe). Aquest 
esdeveniment bien-
nal és l’únic a nivell 
de l’estat espanyol 

centrat al voltant 
d’aquesta temàtica

E l passat 14 i 15 de juny es va ce-
lebrar a Leganés la tercera edició 
del Congreso Nacional de Archivo 

y Documento Electrónico (cnADe). Aquest 
esdeveniment biennal és l’únic a nivell de 
l’estat espanyol centrat al voltant d’aques-
ta temàtica.

El Congrés l’organitza l’Ajuntament de Le-
ganés i el Club d’Innovación Pública (CIP) 
i hi col·laboren tant institucions públiques 
(com la FEMP i el Ministerior de Cultura y 
Deporte), empreses privades i un seguit 
d’associacions professionals com la nostra. 
Nosaltres no podíem faltar a la convocatòria.

En aquests moments ja sabem que el millor 
del congressos són els assistents i on es 
mou el debat és als passadissos i comen-
taris després de les ponències. El cnADe 
d’enguany va ser especial per la retrobada 
després de dos anys on amb la majoria de 
professionals de l’arxivística només ens hem 
vist només per pantalla. Dels congressos és 
d’on surten projectes, col·laboracions i idees 
i, de fet, la iniciativa que més va destacar 
aquests dies és fruit d’una llavor plantada fa 
dos anys: la Comunitat de Pràctica “Valora”. 
Aquesta CoP, coordinada per l’Associació 
d’Arxivers d’Andalusia, uneix a un seguit de 
professionals a títol personal per treballar 
comparant les diverses polítiques d’avalu-
ació documental de les comunitats autòno-
mes i per reflexionar sobre els conceptes 

i metodologies. Ells ho expliquen millor a 
la seva presentació que us animo a veure.    

https://youtu.be/A6Ox52IzmIE

https://youtu.be/rOxCE0TM6hQ

https://youtu.be/xCI02UzgP4c

https://youtu.be/Yt5Cj-9jSvI
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veure quin material d’emmagatzematge 
i conservació caldria) com tenir una idea 
aproximada del contingut. Després es van 
separar els documents amb contingut es-
trictament musical (partitures i particel·les 
impreses i manuscrites) de la biblioteca i 
l’hemeroteca, ja que s’haurien de distri-
buir en sales diferents amb condicions 
climàtiques diferents. La segona fase fou 
preparar una plantilla amb EXCEL, amb 
els camps necessaris i imprescindibles 
per una classificació prèvia: títol, autoria 
(música i text) tonalitat, instruments, veus, 
descripció física, etc. pel que fa a les par-
titures i particel·les, ja que la biblioteca i 
l’hemeroteca es catalogaria posteriorment. 
Aquest inventari tot i no ser, en si mateix, 
una descripció arxivística completa, ens 
permetria allotjar els documents en caixes 
d’emmagatzematge i alhora disposar d’una 
llista amb els continguts d’aquestes, per tal 
de poder localitzar els documents en qual-
sevol punt del catàleg. Pel que fa a la bibli-
oteca privada del Mestre, vam decidir que 
la seva descripció es faria posteriorment, ja 
que les monografies i les publicacions en 
sèrie s’ubicarien en la Biblioteca de l’Arxiu 
Capitular (situada a la planta inferior de 
l’arxiu) com a fons privat d’en Víctor Mateu.

Malauradament, la pandèmia i el confina-
ment han endarrerit el procés de catalo-
gació, des de principis del 2021 es va re-
prendre aquesta feina. Actualment, en Dionís 
Gutiérrez continua treballant com a voluntari 
a l’arxiu en la catalogació d’aquest fons. Po-
dríem dir que un 70% ja està inventariat (més 
de 5000 títols). S’han trobat força partitu-
res o particel·les manuscrites, d’aquestes 
aproximadament unes 30 són de mà d’en 
Víctor Mateu, majorment de sarsuela, música 
popular i algunes sardanes.  També n’hi ha 
algunes del seu germà en Josep Mateu. Les 
monografies i les revistes són majorment 
de teoria musical, mètodes de composició i 
solfeig, regles pel cant gregorià, etc. També 
hi ha una petita col·lecció de fotografies de 
l’època, que ens aportaran dades sobre les 
persones de l’entorn d’en Víctor Mateu, els 
músics i la història de l’orquestra Filharmò-
nica i de l’Orfeó lleidatà, etc. 

Del Mestre Víctor Mateu sabem que nasqué 
Artesa de Lleida l’any 1898, era fill i germà 
de músics. Fou director de  l’Orquestra Fil-
harmònica de Lleida fins a la seva desapa-
rició l’any 1934. Va crear i dirigir una de les 
primeres orquestres de jazz a Lleida: Ilerda 
Jazz. A més, va dirigir diverses temporades 
de sarsuela de les societats: La Paloma i 
La Violeta. Fou fundador de l’Orquestra 
Ilerda, que habitualment feia el ball en el 
complex lúdic  Iris Park, i també va dirigir 
el Quintet Catalunya molt vinculat als inicis 
de Ràdio Lleida. Els darrers 30 anys de la 
seva vida es va concentrar en la composi-
ció, així es veu en la producció musical del 
seu llegat: obres corals, com alguns lieder, 
obres per a orquestra, música de cambra, 
música teatral, música religiosa, sardanes 
(moltes dedicades a barris i partides de 
Lleida). Però sens dubte, el Mestre Mateu, 
és més conegut per les sarsueles que dei-
xí: La Creu de Ferro (1955) amb lletra de 
Josep M. Pujol Torrell, ambientada en la 
Guerra de la Independència, La Fi de Ma-
cot (1971) amb lletra de Josep Lladonosa, 
on es narren les aventures d’un legendari 
bandoler lleidatà; El Balcó del Serraller 
(1980) amb text de Josep Lladonosa que 
conta la llegenda del balcó de la façana de 
la Diputació de Lleida i amb text de Vicente 
Loscos, La Promesa, sarsuela en tres actes, 
inèdita.

Per un musicòleg pot ser molt interessant 
l’estudi d’aquest fons, ja que engrandeix la 
història dels músics i compositors lleidatans, 
amb la possibilitat de donar a conèixer obres 
inèdites que qui sap, tant de bo, en un futur 
les puguem viure i gaudir en directe. D’altra 
banda, el fet que el Mestre formés part de 
l’Escolania de la Catedral, obre un altre front 
d’investigació en la documentació pròpia de 
la Catedral i en la música sacra de l’època. 

Sens dubte resten moltes coses per des-
cobrir sobre la vida i obra del Mestre Víctor 
Mateu. La investigació sempre és un repte 
interessant, i si a més, com és el cas, hi 
ha la possibilitat d’identificar i donar a 
conèixer obres inèdites, encara resulta 
més llaminera. 

Encara no s’ha acabat la feina amb el fons 
d’en Víctor Mateu, si bé el plantejament és 
que no es permeti consultar fins que s’hagi 
completat el catàleg, també oferim la pos-
sibilitat de poder concertar una cita amb 
en Dionís Gutiérrez, per tal de fer consultes 
sobre aquest fons. 

I per acabar m’agradaria animar a tota 
persona que conegui o pugui aportar més 
informació sobre la vida i obra d’en Víctor 
Mateu i Moles la compartís amb nosaltres. 
Aquest músic lleidatà fou compositor, di-
rector d’orquestra, musicòleg… i tantes 
altres coses com va fer que encara no sa-
bem i que els documents i les gents han 
deixat i en deixaran constància. Gràcies, 
Mestre, per la vostra obra.

BIBLIOGRAFIA

Bisbat de Lleida (11 de novembre de 2015). El 
llegat musical del Mestre Víctor Mateu a l’Arxiu 
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tre-v%C3%ADctor-mateu-a-l%E2%80%99ar-
xiu-de-la-catedral

vació i de restauració que no requereixen 
instal·lacions o equipament específic i en 
casos puntuals, optem per contractar el 
servei d’una empresa professional. Així 
doncs, aquest era el cas del fons d’en Víc-
tor Mateu, ja que requeria una intervenció 
urgent, per tal de fer un diagnòstic del seu. 
Per aquesta raó tota la documentació, les 
monografies, revistes, etc. es van ubicar 
en una sala de quarantena a l’espera de 
l’examen de la mateixa i de l’informe tèc-
nic. El procés d’anàlisi es va dur a terme en 
un espai habilitat per aquest ús, per evitar 
que la manipulació dels documents infec-
tats produís l’escampament d’espores i la 
possible contaminació de la resta de la do-
cumentació de l’arxiu, ja que una part del 
fons, majorment la biblioteca, estava en 
molt mal estat de conservació: presentant 
deteriorament parcial del suport, humitat 
i fins i tot infectació per fongs.  

Malgrat que els processos de desinfecció 
demanen urgència perquè es lluita contra 
organismes vius que volen multiplicar-se i 
devorar el document, cal fer-los amb pre-
cisió i efectivitat la qual cosa demana un 
temps. En primer lloc, i per tal d’establir el 
calendari i el mètode d’intervenció, es van 
separar els documents, llibres i revistes 
en diferents grups en funció dels nivells 
d’afectació, per tal d’establir un calendari 
d’actuació i després, es va procedir a la 
intervenció pròpiament dita. És una des-

gràcia trobar documentació en mal estat, 
i més amb fongs, malgrat ço, vam tenir 
sort que la documentació més important 
i valuosa del llegat, com són les partitu-
res manuscrites de pròpia mà del mestre 
Mateu, estigués en bones condicions, re-
querint una intervenció mínima. La part 
més afectada era la biblioteca del músic i 
això va suposar un retard en el procés de 
desinfecció i, per tant, en l’inici de la ca-
talogació. Tota aquesta feina i la posterior 
classificació va durar mesos i no fou fins a 
principis de l’any 2016 que la documen-
tació i la part de biblioteca i hemeroteca 
recuperada, es van poder posar a disposi-
ció d’en Dionís Gutiérrez per tal que pogués 
començar amb el seu catàleg. 

Seguir aquests protocols a l’hora d’accep-
tar un dipòsit d’aquesta magnitud, suposa 
un retard per l’ingrés de la documentació i 
per l’inici de la descripció d’aquesta, però 
és indubtable que és un pas que no ens 
podem saltar de cap de les maneres, ja que 
ens hi juguem la conservació del nostre 
patrimoni documental. Per aquesta raó, 
tot sovint i cada vegada més, acceptar do-
cumentació, sigui en donació o en dipòsit, 
sense conèixer el seu estat no és tan senzill 
com sembla perquè implica una inversió 
en hores de feina i una despesa addicional 
i no prevista, que per un arxiu suposa un 
trasbals important. 

Sembla que en un arxiu històric i eclesi-
àstic com el capitular, la documentació 
contemporània pugui suposar un valor do-
cumental inferior. Si ho comparem amb el 
fons de pergamins on tractem amb textos 
dels segles X, XI, XII, etc. o, si filem més 
prim i parlant de música, ho comparéssim 
amb un llibre de cor del segle XVI, o amb 
un breviari amb notació musical del se-
gle XII, etc. Cert és que quan comences 
a treballar en aquest ofici et fan caure la 
bava aquells documents més antics, però 
els anys d’experiència t’ensenyen que tot 
document té el seu valor en el seu marc 
històric i cultural i, per tant, cal tractar-los, 
a tots, amb la mateixa cura i respecte. En el 
cas del fons del Mestre Víctor Mateu, el seu 
valor com a patrimoni musical del segle 
XX aportarà molta informació inèdita a la 
història cultural lleidatana. Per sort, de fa 
un temps ençà, cada vegada més es posen 
en valor fons documentals moderns, en 
aquest sentit, hem evolucionat moltíssim 
en aquest aspecte. 

Així doncs, i  un cop es va completar el 
procés de desinfecció, la documentació 
es va posar a disposició d’en Dionís, amb 
els recursos de què disposàvem per poder 
iniciar el seu catàleg. Per tal de fer una 
primera presa de contacte amb aquest 
fons, en primer lloc, calia compilar unes 
dades bàsiques que permetessin tant 
establir l’estat de la qüestió (per tal de 

https://www.bisbatlleida.org/ca/noticia/11-03-2015/el-llegat-musical-del-mestre-v%C3%ADctor-mateu-a-l%E2%80%99arxiu-de-la-catedral
https://www.bisbatlleida.org/ca/noticia/11-03-2015/el-llegat-musical-del-mestre-v%C3%ADctor-mateu-a-l%E2%80%99arxiu-de-la-catedral
https://www.bisbatlleida.org/ca/noticia/11-03-2015/el-llegat-musical-del-mestre-v%C3%ADctor-mateu-a-l%E2%80%99arxiu-de-la-catedral
https://www.bisbatlleida.org/ca/noticia/11-03-2015/el-llegat-musical-del-mestre-v%C3%ADctor-mateu-a-l%E2%80%99arxiu-de-la-catedral
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professionals vinculats a la IAML (Interna-
tional Association of Music Libraries), i no 
va incorporar el mot “audiovisual” a les 
seves sigles fins al 1999. Els fundadors 
de la IASA consideraven que el concepte 
de document sonor anava més enllà de 
l’expressió sonora musical, i que requeria 
la complicitat d’altres professionals -com 
els enginyers de so, els col·leccionistes o 
els historiadors de la ciència- per arribar a 
comprendre’n la naturalesa. Segons el seu 
parer, la paraula (arxius orals i de la ràdio), 
els sons de la natura (principalment, del 
món animal en els seus inicis) o qualsevol 
manifestació sonora susceptible de ser 
enregistrada, havien de ser considerats 
com a objecte potencial d’estudi i recerca.   

L’estructura de la IASA respon als inte-
ressos d’una gran diversitat d’activitats al 
voltant dels arxius sonors i audiovisuals, i 
es va ampliant a mesura que els mateixos 
socis expressen nous reptes als quals s’en-
fronten. Però també ofereix espais oberts 
a la comunitat que no n’és membre, com 
la IASA-List[1], el “IASA Journal”[2] o totes 
les publicacions del seu Comitè Tècnic[3]. 
Durant molts anys, aquest Comitè ha dut 
a terme una tasca editorial que ha dotat 
d’eines bàsiques un sector absolutament 
erm. Entre d’altres, cal esmentar-ne tres 
de fonamentals[4]:

• IASA-TC03. La salvaguarda del patri-
monio audiovisual: ética, principios 
y estrategia de preservación (4a ed., 
2017, traducció castellana de la 
Comisión de Sonoros de l’Asociación 
Española de Documentación Musical)

• IASA-TC04. Directrius per a la produc-
ció i preservació d’objectes d’àudio 
digital (2012, 2a edició, traducció 
catalana de la Biblioteca de Catalunya)   

• IASA-TC05. Manejo y almacenamiento 
de soportes de audio y de video (2015, 
traducció castellana de la Fonoteca 
Nacional de México)

Tot i no ser un organisme normatiu, les 
seves publicacions han estat pioneres 
en el tractament de la problemàtica de 
la preservació digitalització i, sobretot el 
document IASA-TC04, tenen la considera-
ció de norma per la majoria d’institucions 
patrimonials del món. També són una eina 
fonamental per dur a terme la tasca del 
seu Comitè de Formació i Educació, que 

ha confeccionat una llista llarga de cur-
sos, tutorials i tallers pràctics a l’abast de 
qualsevol organisme que sigui membre 
de la IASA i que es vulgui beneficiar dels 
coneixements dels experts que els im-
parteixen, tots ells de reconeguda vàlua 
internacional. Entre altres eines que han de 
permetre donar resposta a les necessitats 
de formació del nostre sector professio-
nal, el Comitè de Formació i Educació ha 
confeccionat el Preservation Training Pro-
gramme, un programa formatiu fet a mida 
per a cadascuna d’institucions membres 
de la IASA que s’hi presenten per ser-ne 
beneficiàries. La primera edició es va dur a 
terme de forma virtual i híbrida a la Biblioteca 
de Catalunya, la primera beneficiària, entre el 
16 de juny i el 16 de juliol del 2021. A més de 
permetre formar el personal de la biblioteca 
nacional catalana, i donat que el programa 
preveu un impacte regional, les inscripcions 
es van obrir a qualsevol persona o institució 
de la península Ibèrica que hi tingués interès.  

El programa es va desenvolupar en tres 
cursos:

• Gestors de col·leccions (3 matins virtu-
als, centrat principalment en principis 
fonamentals de gestió física i digital del 
patrimoni sonor i AV) 

• Documentalistes (3 dies, 2 virtuals + 1 
visita, basat en el contingut del docu-
ment IASA-TC03 i IASA-TC05)

• Tècnics de so i de vídeo (4 dies, 1 virtu-
al, basat en el contingut del document 
IASA-TC04, ampliat)

Un dels principals atractius del progra-
ma fou el professorat, entre el qual es 
va comptar amb el Dr. Dietrich Schüller 
-un dels fundadors de la IASA- i Nadja 
Wallaszkovits -expresidenta de l’Audio 
Engineering Society-, tots dos vinculats 
al Phonogrammarchiv de Viena, un dels 
arxius sonors patrimonials més antics del 
món. També hi van participar  com a pro-
fessors Étienne Marchand, de l’INA de Pa-
rís, Pio Pellizzari, exdirector de la Fonoteca 
nazionale Svizzera, Annemieke De Jong, 
del centre Sound and Vision de Hilversum, 
Holanda, Mick Newnham, del National Film 
and Sound Archive d’Austràlia, i M. Teresa 
Ortiz, de la Fonoteca Nacional de Mèxic.

La Biblioteca va comptar amb la col·labo-
ració de l’Arxiu Nacional de Catalunya i del 
Centre de Conservació i Restauració de la 
Filmoteca de Catalunya per al programa 
de Documentalistes, i amb l’enginyer de 
so Enric Giné per al de Tècnics. Quant als 
assistents, hi van estar representades la 
major part de les institucions catalanes, 
espanyoles i andorranes que gestionen 
fons sonors, a més de membres portu-
guesos molt interessats pels continguts 
d’aquesta primera edició.[5]

Tenint en compte que era la primera 
vegada que es duia terme un programa 
d’aquestes característiques, que les cir-
cumstàncies de la COVID-19 van obligar a 
utilitzar un format híbrid virtual-presencial i 
que els cursos  es van impartir en diverses 
llengües (anglès, francès, castellà i italià), els 
excel·lents resultats de l’enquesta de satis-
facció van demostrar tant la pertinència de 
l’oferta com que la llengua emprada no era 
un entrebanc.

En l’àmbit econòmic, el model va equilibrar 
les aportacions de la IASA (que paga el 
professorat), les de la institució receptora 
(que hi posa la infraestructura de gestió i 
el personal), el mecenatge (que pot ser 
en una suma pactada o en espècie)  i les 
quotes d’inscripció. En la primera edició, 
aquest balanç va permetre a tots els im-
plicats recuperar part de la inversió, tot 
oferint un producte formatiu d’una altís-
sima qualitat. 

El procés d’avaluació del PTP de la IASA, 
però, no es tanca fins que no es pot cons-
tatar la repercussió que els seus cursos 
han tingut sobre els professionals a mig 
o llarg termini, ja que aquest és un dels 
seus objectius principals. Tot i no comp-
tar amb patrons d’avaluació donats, hem 
pogut constatar la implicació d’alguns dels 
alumnes d’aquests cursos en programes 
formatius per a joves, o un creixent interès 
per les activitats de la IASA per part dels 
assistents[6].  En qualsevol cas, és innega-
ble que ha contribuït a dotar d’eines per al 
coneixement de l’entorn sonor i AV dins les 
organitzacions de caràcter patrimonial, 
més enllà del que ens aporta l’experiència 
del dia a dia. 

La pertinença d’una institució com la Bi-
blioteca de Catalunya, responsable de la 
gestió d’un fons sonor i audiovisual patri-
monial, a un organisme com la IASA ha es-

Qui té por dels arxius  
sonors i AV?

16 DE SETEMBRE DE 2022

MARGARIDA ULLATE I ESTANYOL. 
Directora de la Unitat de Sonors  
i AV de la Biblioteca de Catalunya i 
Sots-President de la IASA per a  
nous socis

T aula amb mostres de diversos su-
ports físics de documents sonors 
al curs destinat als tècnics de la 1a 

edició del Preservation Training Programme 
de la IASA, a la Sala de la Caritat de la Bibli-
oteca de Catalunya el juliol del 2022. 

Quantes biblioteques, arxius, museus, emis-
sores de ràdio i televisió, centres educatius i, 
fins i tot, herències particulars no han ignorat 
documents sonors o audiovisuals per desco-
neixement de com els havien d’identificar,  
manipular, descriure, valorar econòmicament, 
conservar o digitalitzar per poder-hi accedir o 
per a ser reutilitzats? 

Els professionals de la documentació i de la 
informació sovint ens enfrontem a reptes per 
als quals no hem rebut prou formació. Gene-
ralment, aquests reptes estan relacionats amb 
el tractament documental de nous formats, 
de nous tipus de continguts, o amb  l’apro-
fundiment de coneixements en la conservació 
d’un suport que té poca trajectòria històrica 
si la comparem amb la del document paper. 
Un bon exemple el trobem en el tractament 
de fons sonors i audiovisuals. Malgrat que 

la seva existència es remunta a finals del 
segle XIX, encara tenim la necessitat de do-
tar-nos d’eines per avaluar-los, tractar-los, 
conservar-los i difondre’ls. No ha estat fins a 
l’aparició de la ràdio i de la televisió al primer 
terç del segle passat, o de noves disciplines 
de l’àmbit de la recerca -com la de captura i 
creació de paisatges sonors-  que s’ha gene-
ralitzat la consciència que ens cal preservar i 
fer accessible el patrimoni sonor audiovisual 
si volem entendre i explicar la història més 
recent de la nostra civilització.

A Catalunya, diverses propostes del Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes, de 
la Facultat de Documentació i Mitjans Audio-
visuals o, més recentment, de l’Escola Supe-
rior d’Arxivística de Catalunya, han intentat 
donar resposta a les necessitats de formació 
del sector. Pel que fa a experiències, però, 
cal recórrer a les organitzacions professio-
nals  internacionals que, en l’entorn que ens 
ocupa en aquest text, tenen com a referent 
la IASA (International Association of Sound 
and Audiovisual Archives). Aquesta organit-
zació es va crear el 1969 a partir d’un grup de 

La International 
Association of Sound 

and Audiovisual 
Archives (IASA) vetlla 

per l’aplicació de 
criteris i pràctiques 

professionals per 
facilitar la preservació 

i la divulgació de 
la memòria sonora 
i audiovisual de la 

humanitat

Taula amb mostres de diversos suports físics de documents sonors al curs destinat als tècnics de la 1a edició del 
Preservation Training Programme de la IASA, a la Sala de la Caritat de la Biblioteca de Catalunya el juliol del 2022.
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Canvis en el dataset de 
taules d’accés i avaluació  

documental per a facilitar la 
disposició de la documentació

21 DE SETEMBRE DE 2022

LLUÍS CERMENO MARTORELL. 
Cap del Servei de Suport al 
Sistema d’Arxius de Catalunya i 
M. TERESA FERRER FONTANET, 
Secretària de la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i  
Tria Documental

Una de les operacions més rellevants en un 
sistema de gestió de documents és la disposició. 
La norma ISO 15489:1-2016 la defineix com 
“El conjunt de processos associats a l’aplicació 
de decisions de retenció, destrucció (3.7) o 
transferència de documents, que es documenten 
en normes de disposició (3.9) o en altres 
instruments”1. Així, en el nostre context normatiu, 
les Taules d’Accés i Avaluació Documental 
(TAAD) són l’equivalent a les normes de 
disposició previstes en aquesta norma.

D els elements principals contin-
guts en la disposició (retenció, 
eliminació, transferència), pel 

que fa a en aquest article, posarem el 
focus en l’eliminació de la documentació, 
un procés que comporta, probablement, 
la responsabilitat més gran per a les per-
sones que dirigeixen els arxius.

Fins aquests moments la immensa majoria 
d’eliminacions dutes a terme pels arxius ca-
talans i comunicades a la Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNA-
ATD) han estat realitzades sobre documen-
tació en suport paper. Aquesta realitat, però 
ha començat a canviar, tímidament encara, 
i ja s’han anat comunicant unes primeres 
destruccions de documentació electrònica. 
La primera va ser l’any 2015 per part de 

la Sindicatura de Comptes2 i darrerament, 
l’any 20213, les dutes a terme pels arxius 
centrals administratius dels departaments 
d’Interior; Salut i Polítiques Digitals i Admi-
nistració Pública. És previsible que en els 
propers exercicis es vagi incrementant el 
nombre de comunicacions de destrucció de 
documents electrònics, ja que el gran con-
junt de les administracions públiques han 
anat digitalitzant els seus procediments.

Com dèiem, la destrucció de documents és 
una de les operacions rellevants en respon-
sabilitat, però també en magnitud, ja que en 
el període 1995-2021 els arxius catalans 
han comunicat unes 97.672 destruccions 
d’acord amb el que es recull en el Regis-
tre d’eliminacions de documentació4 de la 
CNAATD.

Així doncs, la perspectiva d’un major prota-
gonisme en la destrucció de documentació 
electrònica combinada amb el gran volum 
de destruccions han estat factors rellevants 
a l’hora de refer un altre dels datasets que 
publica la CNAATD com és el de taules d’ac-
cés i avaluació documental5. Aquest va ser 
creat l’any 2019 i recull la informació de to-
tes les taules d’accés i avaluació documen-
tal publicades fins aquest moment. Aquest 
data set es va crear en un context d’impuls 
de l’Administració digital, de la publicitat 
activa, la transparència i de la demanda del 
col·lectiu dels professionals de l’arxivística 
de disposar d’un únic instrument on constés 
tota la informació de les TAAD.

tat beneficiosa també en altres sentits. El 
2005, la biblioteca nacional de Catalunya 
va ser seu de la Conferència anual de l’as-
sociació, fet que va significar tenir un con-
tacte més estret amb tot el col·lectiu que 
la conforma i compartir la responsabilitat 
de l’èxit de l’esdeveniment. Uns anys més 
tard, amb la creació de CoFRE[7], els do-
cuments sonors i audiovisuals a preservar 
dins la Biblioteca de Catalunya entraven en 
una nova fase dins del procés de tracta-
ment bibliogràfic i documental d’aquests 
suports. Amb l’aparició de la segona edició 
del IASA-TC04 el 2010 -una eina impres-
cindible per afrontar la preservació digital 
de l’àudio- el compromís de la Biblioteca 
amb la traducció d’estàndards va permetre 
disposar-ne de la versió en català, traduïda 
per Enric Giné i Marc Sueiro[8]. Finalment, 
i just abans del període de pandèmia per 
COVID-19, en les eleccions per a nome-
nar un nou Executive Board de la IASA 
la Biblioteca de Catalunya va assumir la 
responsabilitat de la sotspresidència de 

l’entitat per als socis. El fet d’entrar a for-
mar part d’un consell executiu dins  d’un 
organisme internacional permet ampliar la 
visió de quines són i de com es planifiquen 
i es duen a terme les accions per posar el 
patrimoni sonor i audiovisual dins el focus 
de la professió arxivística.  

Són moltes les organitzacions esmentades 
a l’inici de l’article que se senten incapaci-
tades per arribar a l’excel·lència per man-
ca de preparació. En aquests casos, està 
demostrat que pertànyer a un organisme 
professional específic i treballar de forma 
cooperativa contribueix decididament a fer 
perdre la por a actuar davant els reptes que 
presenten la gestió dels arxius sonors i au-
diovisuals, en totes les seves atribucions. 

[1] https://www.iasa-web.org/mailing-lists 
[2] http://www.journal.iasa-web.org/pubs 
[3] https://www.iasa-web.org/iasa-speci-
al-and-technical-publications 
[4] Una quarta publicació, encara en curs, és 
el document IASA-TC06, presentat en dues 
parts, la primera de les quals ja té una segona 
revisió del 2019, i la segona és un treball 
encara en progrés: https://www.iasa-web.org/
tc06/guidelines-preservation-video-recordings 
[5] La segona edició ja s’ha anunciat i es 
resoldrà els propers mesos. https://www.ia-
sa-web.org/preservation-training-programme 
[6] A l’Estat espanyol hi ha 7 membres de 
la IASA, gairebé la totalitat dels quals van 
formar part de l’alumnat d’aquests cursos 
[7] CoFRE (Conservem per al Futur Recursos 
Electrònics) és el repositori de preservació 
digital de la Biblioteca de Catalunya, es va 
dissenyar el 2008 i va ser operatiu el 2010.
[8] Enric Giné (Tasso Laboratori de so ) i  
Marc Sueiro (Arxius de la New York Public 
Radio) són enginyers de telecomunicacions i 
membres actius de IASA des de fa anys.

https://www.iasa-web.org/mailing-lists
http://www.journal.iasa-web.org/pubs
https://www.iasa-web.org/iasa-special-and-technical-publications
https://www.iasa-web.org/iasa-special-and-technical-publications
https://www.iasa-web.org/tc06/guidelines-preservation-video-recordings
https://www.iasa-web.org/tc06/guidelines-preservation-video-recordings
https://www.iasa-web.org/preservation-training-programme
https://www.iasa-web.org/preservation-training-programme


66 67

El diari digital de l’Associació de Professionals de
l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya

• Ordre

• DOGC

• Situació

• Observacions

A partir d’aquí s’ha afegit més infor-
mació i amb la darrera actualització 
s’han inclòs els camps següents:

• Sèries relacionades

• S’ha modificat el títol del camp 
“Termini (Anys)” per “termini 1”

• “Unitat de mesura 1” i “unitat de 
mesura 2”

• Aplicació del termini 2

• Data aprovació DOGC

• Data modificació

• Data derogació / tancament

• Codi de classificació del QdCF

• Codi de classificació del QdCAC

Aquests camps es poden agrupar en 
3 blocs:

1. Referents a facilitar la disposició

2. Informació de la data d’aprovació, 
modificació o derogació de la taula

3. Vinculació amb el codi de  
classificació

1. REFERENTS A FACILITAR  
LA DISPOSICIÓ

S’ha desdoblat el camp “Termini (anys)” en 
dos camps que són els següents: el camp 
“Termini 1” i el camp “unitat de mesura”. 
El motiu d’aquesta modificació consistent 
en desdoblar aquest camp en dos camps 
diferenciats és permetre programar les 
eliminacions de documentació. D’aques-
ta manera tenim en un camp el termini de 
conservació i en l’altre camp la unitat de 
mesura, que en la majoria dels casos se-
ran anys, però també hi ha casos que siguin 
mesos o cursos acadèmics.

2. INFORMACIÓ SOBRE LA DATA 
D’APROVACIÓ, MODIFICACIÓ  
I DEROGACIÓ

En la nova versió del dataset també s’han 
inclòs camps que informen de les dates 
que ens proporciona el DOGC correspo-
nent a l’aprovació, modificació i derogació 
de taules d’accés i avaluació documental. 
D’aquesta manera és més fàcil consultar i 
visualitzar si una taula s’ha modificat re-
centment, si s’ha modificat diverses vega-
des, o es tracta d’una taula antiga, taula 
derogada, etc.

3. VINCULACIÓ AMB EL CODI  
DE CLASSIFICACIÓ

També constitueix un salt qualitatiu impor-
tant i una eina molt útil per als professionals 
de l’arxivística, la incorporació del codi de 
classificació del quadre de classificació fun-
cional de la Generalitat (Qdcf)8 i del codi de 
classificació del quadre de classificació per 
a ajuntaments i consells comarcals (Qd-
CAC)9. Aquesta és una informació molt de-
manada pels diferents arxivers i que creiem 
que és molt útil per aplicar taules d’accés 
i avaluació documental. De moment s’han 
publicat els codis de classificació que s’han 
fet constar al formulari de presentació de 
propostes d’accés i avaluació documental, 
però hi ha la intenció d’anar completant 
aquesta informació amb mitjans interns o 
també incorporant altres quadres de classi-
ficació estandarditzats que s’usin en arxius 
del Sistema d’Arxius de Catalunya.

De moment aquesta versió del dataset re-
cull la informació de totes les TAAD, però hi 
ha el compromís d’anar mantenint aquest 
data set i anar millorant la qualitat de les 
dades. En properes actualitzacions es 
preveu anar incorporant gradualment les 
resolucions de la CNAATD i les sèries docu-
mentals avaluades pendents de publicar al 
DOGC. D’aquesta manera es podrà consul-
tar en un sol instrument tota la informació 
avaluada, independentment de si té una 
TAAD aprovada.

Esperem que aquest dataset de taules d’ac-
cés i avaluació documental sigui una eina 
d’utilitat per als professionals de l’arxivística 
on poden consultar les sèries documentals 
avaluades, aplicar les taules d’accés i ava-
luació documental i també l’explotació de 
dades sobre les taules existents. Disposar 
d’aquesta informació ha de servir per a pro-

gramar els diferents sistemes d’informació 
que contribueixin a identificar i executar les 
polítiques de disposició que estableixen 
les taules d’accés i avaluació documental.

Teniu disponible la nova versió del dataset 
a l’enllaç següent:

REGISTRE D’ELIMINACIÓ  
DE DOCUMENTACIÓ 

https://analisi.transparenciacatalunya.
cat/Cultura-oci/Registre-d-elimina-
ci-de-documentaci-/r6xp-xqnd

1 Definició corresponent al punt 3.8 de la 
Norma UNE-ISO 15489-1:2016. Informació 
i documentació. Gestió documental. Part 1: 
Conceptes i principis.

2 Vegeu memòria CNAATD 2015 https://
cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/
arxius_i_gestio_documental/03_cnaatd/01_
Composicio-i-accio-cnaatd/03_memories/
cnaatd_memoria2015.pdf

3 Vegeu memòria CNAATD 2021 https://
cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/
arxius_i_gestio_documental/03_cnaatd/01_
Composicio-i-accio-cnaatd/03_memories/
Memoria-2021.pdf

4 Accés al Dataset Registre d’Eliminacions de 
la documentació https://analisi.transparen-
ciacatalunya.cat/Cultura-oci/Registre-d-eli-
minaci-de-documentaci-/r6xp-xqnd (14 de 
setembre de 2022)

5 Accés al Dataset de taules d’accés i avaluació 
documental: https://analisi.transparenciacata-
lunya.cat/Sector-P-blic/Taules-d-Acc-s-i-Ava-
luaci-Documental/5gp6-z6uu/data (14 de 
setembre de 2022)

6 Vegeu article 30 del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell 
de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

7 Vegeu: https://cultura.gencat.cat/web/.con-
tent/dgpc/arxius_i_gestio_documental/03_
cnaatd/04_Normativa/ordres/20220516_Or-
dre_CLT_05_2022/Ordre_105_2022.pdf

8 Vegeu: https://analisi.transparenciacatalunya.
cat/Sector-P-blic/Quadre-de-Classifica-
ci-de-la-documentaci-/5t23-dy8y

9 Vegeu: https://cultura.gencat.cat/ca/detall/
Articles/Model-QdCM

Disposar d’una eina com aquest data set 
de TAAD és d’utilitat per filtrar la informa-
ció per a cada un dels camps, conèixer les 
taules que són de conservació permanent, 
eliminació total, eliminació parcial, el règim 
d’accés, quines sèries són d’accés lliure, o 
accés restringit, data de publicació de la 
taula al DOGC, etc. És una eina que permet 
explotar les dades, conèixer l’estat de la 
qüestió de les sèries documentals avalua-
des, disposar d’informació per a l’elaboració 
del Registre d’activitats del tractament6, etc. 
i que millora el cercador de TAAD que va 
entrar en servei a final dels anys 90.

PERCENTATGE DE TIPUS  
DE TAULES D’AVALUACIÓ.  
(DADES DE LA CNAATD) 

Des de la publicació de la primera versió 
del dataset de TAADs al desembre de l’any 
2019 fins a l’any 2022 s’han anat introduint 
millores per facilitar la consulta i explotació 
de dades per al col·lectiu dels professionals 
de l’arxivística i la ciutadania, però ha es-
tat aquest any que s’han fet unes millores 
substancials que us comentarem a conti-
nuació.

Així, aquesta darrera versió del dataset in-
clou les adaptacions que s’han anat detec-
tant i s’han anat recollint durant tot aquest 
temps i també s’ha adaptat a les necessitats 
identificades pel responsable del servei 
i-Arxiu del Consorci d’Administració Ober-
ta de Catalunya, però que poden ser útils 
a qualsevol altre servei d’arxiu electrònic. 
Essencialment, el que s’ha volgut és facilitar 
l’execució de la disposició que determinen 
les TAAD de la forma més automatitzada 
possible el que ha suposat ampliar el data 
set amb nous camps. Amb la nova versió 
del dataset s’ha passat de 22 metadades o 
camps informatius que hi havia en els seus 
inicis, a 31 metadades. Aquesta informació 
ha estat estructurada d’acord amb la dar-
rera ordre aprovada per la Consellera de 
Cultura, l’Ordre CLT 105/20227, de 10 de 
maig, per la qual s’aproven, es modifiquen 
i es deroguen taules d’accés i avaluació 
documental. Atès que és possible que fu-
tures ordres requereixin ampliar o modificar 
l’estructura de les TAAD des de la Comissió 
s’aniran incorporant aquests canvis en fu-
tures versions del dataset.

Pel que fa als canvis concrets, les primeres 
versions del dataset constava de 22 meta-
dades que eren les següents:

• TAAD

• Resolució

• Sèrie

• Àmbit 1

• Àmbit 2

• Funció administrativa

• Marc legal

• Documents que formen  
 l’expedient

• Documents recapitulatius

• Disposició

• Termini (anys)

• Aplicació del termini

• Termini 2

• Règim d’accés

• Motivació

• Vigència de la restricció

• Fonamentació jurídica

• Organisme d’aplicació TAAD que 
consta al DOGC

 CP 
 Derogada 
 EP mostreig 
 EP selectiva 
 ET  

      No existeix 

48%

48% 16%

1%

4%
3%
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Fins i tot l’Associació Mundial d’Esperanto o 
UEA, la més gran i diversa del món, està al 
caire de la bancarrota i l’octubre passat va 
votar donar la seva biblioteca i el seu arxiu 
al Departament de Llengües Planificades de 
la Biblioteca Nacional Austríaca, que té la 
col·lecció més gran del món sobre esperanto 
i altres llengües construïdes i funciona, 
de manera extraoficial, com a biblioteca 
nacional esperantista. La donació i l’ingrés 
de l’arxiu-biblioteca s’ha efectuat tot just 
aquest juliol.

El problema es repeteix a petita escala a tot 
Catalunya. Els clubs locals pràcticament han 
desaparegut, mentre que els seus membres 
més actius van morint i el seu patrimoni aca-
ba a les escombraries. Per la seva banda, 
els nous esperantistes, educats en la cultu-
ra alhora individualista i global d’Internet, 
no mostren gaire interès per la història del 
moviment organitzat. Quan les famílies dels 
pioners els lleguen aquests fons, només 
mostren interès pel patrimoni bibliogràfic 
i literari, llençant la resta.

Sovint els esperantistes intenten preser-
var i donar estabilitat a aquestes col·lec-
cions donant-les a biblioteques públi-
ques. La Biblioteca Nacional Hongaresa, 

per exemple, no sols alberga la important 
Col·lecció Fajszi, un fons tancat donat per 
l’esperantista del mateix nom, sinó també 
una col·lecció encara creixent de llibres i 
periòdics d’esperanto a la seva secció de 
llengües estrangeres, i a la ciutat suïssa de 
La Chaux-de-Fonds, la biblioteca pública té 
una col·lecció de 20.000 unitats en i sobre 
esperanto. D’altra banda, les biblioteques 
tenen limitacions pressupostàries i poc 
interès a mantenir materials en una llengua 
que el seu públic normal no pot llegir, i, per 
tant, purguen periòdicament els volums poc 
llegits, i no són un repositori segur per als 
fons d’esperanto. Per exemple, el llegat que 
Josep Vidal Llopart va donar a la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer (una col·lecció molt 
completa de la literatura esperantista més 
primerenca) ha desaparegut totalment i 
n’han pervingut només dos llibres. Fa pocs 
anys la biblioteca pública de Kortrijk (Bèlgica) 
va decidir desfer-se del Fons Cesar Vanbier-
vliet, que hostatjava des del 1973 sota un 
acord de protecció legal. Els esperantistes 
locals s’han organitzat per crear una nova 
forma institucional, l’Arxiu Esperantista Inter-
nacional, per preservar aquest fons i d’altres 
en perill de dispersió, però només compten 
amb el suport intern de la comunitat i cap 
subvenció pública.

És interessant remarcar com els esforços van 
virant de la fixació en les biblioteques a un 
descobriment del concepte i la funció dels 
arxius. Els esperantistes més clarividents 
constaten cada vegada més que, per molt 
que digitalitzin llibres i revistes per fer-
los accessibles a les noves generacions, 
no tot es pot escanejar i en qualsevol cas 
sempre caldrà conservar almenys un 
exemplar original de cada llibre o revista 
per a la posteritat. Això ajuda a prendre 
consciència que també és possible conservar 
documents pròpiament d’arxiu, per salvar 
la història interna de la comunitat i no tan 
sols la pública. El primer contacte dels 
esperantistes amb els arxius encara sol 
provocar una impressió negativa, i l’aparent 
inaccessibilitat dels documents tancats 
en dipòsits i caixes impacta bastant. 
Tanmateix, els arxius ofereixen més 
oportunitats a la llarga per a l’esperanto que 
no les biblioteques. Mentre les associacions 
esperantistes no descobreixin i confiïn en 
els arxius públics, intentaran aferrar-se als 
seus fons més enllà dels límits en recursos 
humans i financers, com passava a UEA fins 
a l’any passat. Afortunadament, comencen a 
fer-se passes en aquesta direcció: una altra 
organització internacional, Esperanta Civito, 
està canviant la normativa sobre la seva xar-
xa de biblioteques per incloure-hi arxius.

També per la banda dels arxivers podem 
topar amb prejudicis i malentesos. Primer 
de tot, hi ha la barrera infranquejable de 
l’idioma, ja que la majoria d’aquests do-
cuments estan només en esperanto i són, 
per tant, inaccessibles al públic general i 
als mateixos arxivers, que no els poden 
interpretar. A més, al contrari que el llatí, 
en la mentalitat de la majoria de la gent 
l’esperanto és una llengua estrangera (si 
no és que li neguen directament l’estatus 
de llengua, que també passa) i per definició 
restaria fora del camp d’acció dels arxius 
catalans. Aquestes barreres són comunes 
als bibliotecaris i al públic general, però hi 
ha altres motius de sospita més específics 
de l’estament arxiver. Per començar, els 
arxivers solen tenir uns interessos força 
localistes, en què la història de la globa-
lització no té cap lloc si no és a l’hora de 
tractar els fons de grans empreses, de 
polítics, d’intel·lectuals o de celebritats.

L’esperanto i els arxius
11 D’OCTUBRE DE 2022

Cada vegada més 
associacions i 

col·leccionistes 
esperantistes donen 

els seus fons a arxius 
públics, però la descripció 

arxivística tradicional no 
respecta el seu caràcter 

híbrid. Com podem fer 
que aquest patrimoni sigui 

accessible a la comunitat 
productora tant des de 
Catalunya com des de 

l’estranger?

E l 14 de juliol del 1887 (26 de 
juliol segons el calendari gre-
gorià vigent fora de l’Imperi 

Rus) la censura tsarista de Varsòvia 
va autoritzar la publicació d’un llibret 
titulat Llengua internacional. Pròleg i 
manual complet i signat pel pseudònim 
«Doctor Esperanto». Aquest va ser 
l’origen de l’única llengua planificada 
a ser adoptada mai per una comunitat 
internacional d’usuaris encara 
existent. El primer esperantista català 
va ser Josep Vidal Llopart, que morí a 
Vilanova i la Geltrú el 1905, i el 1909 
l’esperantisme català ja era tan potent 
que va hostatjar el 5è congrés mundial 
a Barcelona.

Fins fa poc l’esperanto era un tema tabú 
entre els acadèmics, sobretot els lingüis-
tes, però darrerament els prejudicis s’han 
anat esvaint entre els historiadors, que han 
descobert en l’esperantisme una mina d’or 
per estudiar els aspectes més diversos de 
la història del segle XX, o també els so-
ciòlegs, que l’utilitzen com a model en 
miniatura per investigar la globalització. 
El setembre de l’any passat, per exem-

ple, vaig assistir a un taller de recerca al 
Centre Marc Bloch on es presentaven 
tot de projectes relatius a l’esperanto, i 
poc després vaig ajudar una estudiant de 
doctorat de l’Institute for Transnational 
and Spatial History de la Universitat de 
Saint Andrews que venia a Catalunya 
a investigar els debats interns de 
l’esperantisme català i espanyol sobre 
el nacionalisme. Alguns investigadors 
arriben a fer el pas extra de fer retorn 
i informar els esperantistes en la seva 
llengua dels resultats de la recerca que 
han extret de les seves fonts, com ara el 
grup de recerca sobre la Segona Guerra 
Mundial a Hypothèses.

Tots aquests observadors externs estan 
alarmats pel perill imminent que corre 
aquest patrimoni tot just descobert. L’es-
perantisme tradicional es fonamentava en 
les associacions, però el trànsit al món 
d’Internet ha fet entrar aquest model 
en crisi. Encara que l’esperanto, com a 
llengua, floreix més que mai en el medi 
virtual, la majoria de les associacions no 
s’han sabut adaptar als nous estils de so-
cialització i estan en vies de desaparició. 

Figura 1: Part del fons “Esperantisme terrassenc” de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental

RUBÈN FERNÁNDEZ ASENSIO. 
Intern en pràctiques, Divisió de  
Governança de la Informació  
Directorat General Secretariat.  
Banc Central Europeu
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Simposi d’arxius i humanitats 
digitals al Castell de 

Vilassar de Dalt

13 D’OCTUBRE DE 2022

ANIOL MARIA VALLÈS.  
Consultor a Inetum Catalunya

Els simposis realitzats 
al Castell de Vilassar de 
Dalt s’han consolidat 
com una cita ineludible 
per als experts en 
humanitats digitals. 
Un espai que va 
demostrant ser un bon 
moment per trobar-
se i aprendre sobre 
els nous avenços 
en el camp de les 
humanitats digitals.

E l 5 d’octubre de 2022 se celebrà el 
Simposi d’arxius i humanitats digi-
tals al Castell de Vilassar de Dalt. 

Una nova edició d’aquests simposis en els 
quals la doctora Coral Cuadrada ofereix di-
verses taules amb experts d’alt nivell en la 
investigació històrica i les humanitats digi-
tals. En un espai idíl·lic i de context incom-
parable, la sala d’actes del mateix Castell 
de Vilassar de Dalt cedida pel Marquès de 
Santa Maria de Barberà, l’Excel·lentíssim 
Sr. Ramon de Sarriera-Pinós.

Aquesta sèrie de simposis realitzats al 
Castell de Vilassar de Dalt s’han consolidat 
com una cita ineludible per als experts en 
humanitats digitals. Un espai que va demos-
trant, en la meva opinió personal, ser un bon 
moment per trobar-se i aprendre sobre els 
nous avenços en el camp de les humanitats 
digitals. En especial aquest any molt inte-
ressant el fet que se centrés en la temàtica 
de la geolocalització i descripció (tant de la 
documentació en si com per enriquir-ne el 
coneixement). Orientar el simposi cap a una 
temàtica concreta ha sigut tot un encert per 
permetre fer-se una idea més enfocada, i 
que es generés un debat interprofessional 
molt enriquidor entre gent més profana i 
autèntics experts cap a un tema concret.

Per iniciar el simposi d’aquest any, Antoni 
Felip, el delegat del Departament de Cul-
tura, des de la seva experiència en les arts 
visuals i plàstiques, agraí l’oportunitat d’as-
sistir al simposi en el qual gaudiria d’un bon 
exemple de divulgació i accés a la cultura. 
I Carola Llauró, alcaldessa de Vilassar de 
Dalt, va voler fer palès que l’humanisme no 
estava renyit amb la tecnologia, destacant 
l’Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de 
Barberà i la seva feina en els capbreus de 
Vilassar de Dalt.

En la 1a Taula Rodona, dedicada al capbreu 
dels castells de Vilassar i Burriac, la doctora 
Coral Cuadrada explicà com la feina s’esten-
gué al llarg de tres anys treballant en l’estudi, 
transcripció i aplicant noves tecnologies i les 
humanitats digitals. Agraint al Marquès de 
Santa Maria de Barberà, l’Arxiu Comarcal 
del Maresme i a l’Arxiu Municipal de Vilas-
sar de Dalt el seu suport imprescindible. 

El doctor Daniel Piñol-Alabart, de l’Institut 
de Recerca en Cultures Medievals (UB), amb 
la seva intervenció El capbreu de Vilassar: 
un estudi des de la Paleografia i la Diplomà-
tica, relatà els seus inicis en la investigació 
històrica i de les mentalitats. Remarcant 
que l’edició actual de textos antics és un 
món complex que no només és la trans-
cripció sinó també l’estudi de fons, amb 
la recerca paleogràfica i diplomàtica com 
essencials. Començant per la gènesi do-
cumental sobre en quin àmbit notarial han 
nascut els documents, la redacció prèvia, 
l’esborrany, el documentum in mundum l’any 
1354 i una còpia autèntica del capbreu el 
1424. Tot seguit passà als caràcters externs 
del document, les seves característiques 
físiques des dels materials i mides fins a 
característiques de l’escriptura, anotaci-
ons marginals. I seguidament els caràcters 
interns, començant per l’autoria, en aquest 

Una segona barrera més greu és la meto-
dològica. Des d’un punt de vista ortodox, 
la major part d’aquests fons consisteix de 
fet en col·leccions, tant de llibres i revis-
tes com d’altres materials impresos que 
no són, estrictament parlant, documents 
d’arxiu de producció pròpia. Tanmateix, 
si, com diu la Llei d’arxius, un fons és «el 
conjunt orgànic de documents aplegats en 
un procés natural que han estat generats 
o rebuts per una persona física o jurídi-
ca, pública o privada, al llarg de la seva 
existència i en l’exercici de les activitats i 
les funcions que li són pròpies», haurem 
d’acceptar les següents premisses:

Fins fa poc, l’única manera de partici-
par en una comunitat internacional com 
l’esperantisme era abonar revistes i en-
carregar llibres; aquestes són, per tant, 
activitats orgàniques i funcions pròpies 
de tots els esperantistes com a tals, i els 
materials rebuts han de ser considerats 
documents d’arxiu.

La comunicació és una altra activitat or-
gànica de l’esperantisme que es vehicula 
per les mateixes vies de publicacions im-
preses, de manera que la producció activa 
dels esperantistes sol revestir una forma 
bibliogràfica destinada a la reproducció 
múltiple, més que no la de document únic 
típica del document d’arxiu.

Com ja he explicat, la immensa majoria 
d’aquests materials bibliogràfics no trobarà 
mai el seu lloc en les biblioteques públi-
ques, ni a Catalunya ni a l’estranger, de 
manera que si els arxius no els custodien 
es perdran irremeiablement.

L’acceptació d’aquestes premisses és sufi-
cient per trobar natural que el butlletí d’un 
club esperantista d’Oslo, per exemple, tro-
bi el seu lloc en un arxiu català. En tot cas, 
els arxivers catalans podrien acceptar la 
conservació d’aquest patrimoni com un 
compromís de col·laboració solidària. So-
vint l’internacionalisme del nostre gremi 
s’ha expressat en iniciatives com Arxivers 
Sense Fronteres que actuen en ubicacions 
remotes, sense tenir en compte que a casa 
nostra mateix hi ha un patrimoni internaci-
onal que requereix la nostra atenció, en el 
qual allò local i allò forà són indivisibles; o 
potser no ens agradaria que la correspon-
dència i l’obra de l’esperantisme català es 
conservés als països on va ser enviada?

De fet, l’esperanto ja ha trobat un lloc en 
els arxius catalans, tot i que encara invi-
sible. Per exemple, l’Arxiu Comarcal del 
Vallès Occidental sembla tenir el fons/col-
lecció més important, almenys dels que es 
poden trobar en línia. Tanmateix, una cerca 
bàsica a la nova interfície d’Arxius en Línia 
amb el mot «esperanto» només revela 262 
unitats documentals, de les quals tan sols 
3 a l’ACVOC; una cerca avançada amb el 
descriptor «Esperanto» tan sols retorna 60 
unitats, només una de les quals a l’ACVOC: 
ben poca cosa d’una col·lecció d’11,80 
metres lineals enterament dedicada a 
aquesta llengua.

Sembla evident que la direcció que ha pres 
Arxius en Línia, en el sentit de donar ac-
cés a unitats documentals digitalitzades 
al nivell més granular possible, entra en 
conflicte amb la descripció arxivística tra-
dicional, molt més succinta. El catàleg més 
precís del fons «Esperantisme terrassenc», 
que l’ACVOC només envia sota demanda, 
es queda a un nivell de detall de, per exem-
ple, “Obres de narrativa (1908-1976)”.

La gran tragèdia dels fons i col·leccions 
esperantistes als nostres arxius és que 
precisament la riquesa del seu compo-
nent bibliogràfic permetria descriure’ls 
amb la precisió desitjada i esperada pels 
potencials usuaris: autor, títol, any d’edi-
ció, llengua, descriptors temàtics… Podem 
comparar aquesta invisibilitat i inaccessibi-
litat amb l’estratègia de l’Arxiu Històric de 
Sabadell, que també té una col·lecció es-
perantista important i ha preferit entrar la 
descripció dels seus elements bibliogràfics 
al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 
Catalunya; la sola contrapartida d’aquesta 
aproximació és el desdibuixament de l’ori-
gen de les peces i de la visibilitat del fons. 
En tots dos casos, però, l’accés és gairebé 
inviable per a esperantistes estrangers que 
no entenguin el català.

El maig del 2021 la presència de l’es-
peranto en arxius catalans va créixer 
enormement amb la donació del fons 
de l’antic Hispana Esperanto-Muzeo 
a l’arxiu municipal de Subirats (Alt 
Penedès). Aquest museu privat, creat pel 
col·leccionista Lluís Hernández Yzal (1917-
2002) és la col·lecció més gran del sud 
d’Europa i una de les més grans del món: 
250 ml (entre ells 104 de llibres i 78 de 
revistes). L’ingrés en un arxiu públic és una 

bona notícia, ja que la conservació queda 
ara garantida, però també planteja reptes 
d’un altre ordre. Encara que l’ajuntament 
projecta una sala d’exposicions i rutes 
guiades d’esperanto, al poble no hi queda 
cap esperantista actiu, cosa que limita la 
viabilitat del projecte de convertir el fons 
en el nucli d’una futura biblioteca pública. 
L’hereu del productor no ha continuat les 
activitats del seu pare com la propietària 
de la Biblioteca Molera de Moià, ni sembla 
que després de la cessió pugui fer un rol 
de contacte amb la comunitat com la que 
té la filla del fundador del Museu Nacional 
d’Esperanto a Gray (França), de manera 
que no hi ha les possibilitats obertes a Her-
zberg am Harz, una petita ciutat alemanya 
que des del 2006 s’anomena oficialment 
“la ciutat de l’esperanto”, on el Centre In-
tercultural Herzberg participa activament 
en la vida cultural local i facilita agermana-
ments internacionals. El museu esdevindrà 
una agradable sorpresa per als turistes 
desconeixedors de l’esperanto, però l’ús 
de la llengua per promocionar el poble a 
l’estranger (i de pas fer accessible el fons 
a la seva comunitat productora) sembla de 
moment impossible. A més de la falta de 
recursos humans locals, de moment l’obs-
tacle principal és la falta d’un catàleg ac-
cessible en línia que mostri tota la riquesa 
del fons. Paradoxalment, el fundador ja va 
crear un catàleg informàtic exhaustiu en 
el programa dBase, que el 2011 ja es va 
posar en línia en un servidor OpenBiblio. 
Més tard es va repetir el bolcatge en el 
catàleg de l’Associació Catalana d’Espe-
ranto; encara que la importació es va fer 
amb molts errors que no han estat corre-
gits, ha demostrat que el problema no és 
insuperable. Els arxivers catalans sabrem 
aprofitar l’oportunitat per explorar noves 
aproximacions a la catalogació i l’accés?
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Alexis Serrano, director de l’Arxiu Comarcal 
del Maresme, donà pas a la 2a Taula del 
Simposi. Taula que s’inicià amb Elena de 
Ortueta, de la Universitat d’Extremadu-
ra, i la seva intervenció La representación 
cartográfica de los territorios frontera, 
explicà com aplicaren la seva tecnologia 
a temes medievals, en aquest cas sobre 
textos històrics, començant per explicar 
els de l’època dels Ausburg. «Los mapas la 
geografía son los ojos de la Historia» que 
representen la repartició de l’ordre en l’es-
pai. Representant el món com el teatre on 
se succeeixen els esdeveniments.

Alfred Mauri, de l’Escola Superior d’Arxi-
vística i Gestió de Documents i del Centre 
d’Estudis Martorellencs, presentà la seva 
intervenció Identificació d’Unitats Topo-
gràfiques. La seva motivació d’investigar 
vingué a partir de la seva tesi doctoral i la 
visió d’una diversitat de fonts i disciplines. 
Agafant com a primera matèria la informa-
ció i a partir d’aquesta construir el conei-
xement històric. Aquesta feina fent-se en 
espais col·laboratius, oberts i compartits. 
Així facilitant la recerca i podent estalviar 
la redundància de les investigacions entre 
gent diversa. Alfred Mauri explicà el treball 
amb el marcatge d’unitats topogràfiques 
en textos bibliogràfics per exemple, i com 
amb la identificació del tipus de concepte 
es podria distingir actors, unitats topogràfi-
ques,… i així amb l’agregació d’etiquetatges 
es podria anar completant la descripció del 
document. I com aquest marcatge, però 
també es podria aplicar sobre imatges 
identificant elements que apareixen per 
exemple en fotografies.

G e m m a  C o l e s a n t i  i  Ve ra  I s a b e l l 
Schwarz-Ricci, de l’ISPC-CNR of Naples i 
l’Istituto di Scienze del Patrimonio Cultu-
rale (CNR), explicaren a la seva interven-
ció I registri del notaio Marino Mauriello di 
Benevento nel riconoscimento automatico 
di scrittura, el seu pas de les humanitats 
analògiques a les digitals, com treballen 
el patrimoni cultural perquè aquests si-
gui gaudit per la població i participi de la 
seva conservació. El seu treball s’ha cen-
trat en documentació notarial, en especial 
de Benevento. Vera se centrà a detallar la 
figura del notari Mauriello, el qual oferí do-
cuments amb una escriptura molt uniforme 
i clara, amb estructures rígides i repetiti-
ves, ric en abreviatures i sense índexs. El 
sistema que utilitzaren per treballar seria 
Transkribus el qual permeté una feina 
accessible i llegible, que no requerís alts 
coneixements d’informàtica. La plataforma 
permetria el crowdsourcing entre altres ca-
racterístiques, així com el processament a 
servidor, l’aplicació d’intel·ligència artificial 
i models compartibles amb altres usuaris. 
A través del reconeixement automàtic d’es-
criptura, es convertiria el text d’una imatge 
a codi que pugui ser processat informàti-
cament. Amb el Historical Document Pro-
cessin fer un procés estàndard de treball 
sobre aquesta adquisició, preprocès, seg-
mentació, extracció de característiques i 
classificació, i el postprocessament. I amb 
les xarxes neuronals artificials poder pro-
cessar amb models matemàtics els textos, 
formant diverses capes de nodes.

Carlota Royo Mata, de l’empresa Coeli, en 
la seva intervenció sobre L’Arxiu digital de 
l’arquitectura moderna i contemporània de 
Catalunya, presentà el projecte elaborat 
amb la Plataforma Coeli, el qual elaboraren 
un entorn d’arxiu digital en un lloc web. El 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya busca-
va difondre tot el fons del seu arxiu, molt 
ric i divers, però que no era fàcilment con-
sultable de forma interactiva. El projecte 
volia oferir una visió clara de la quantitat 
de continguts i un accés interactiu àgil per 
incentivar la consulta de l’usuari. A partir 
d’unitats documentals d’arquitectes i obres 
anar relacionant tota la constel·lació de 
dades a relacionar. La web fou creada ex-
pressament, sense un gestor de continguts 
concrets (ni WordPress ni Joomla ni cap 
altre CMS), per tal de poder adaptar-se a 
qualsevol demanda del client, és a dir el 
COAC. L’API de la web es connectaria amb 
la plataforma de Coeli la qual distribuiria 
els continguts a la web. Els resultats dins 
del cercador de la web permet tant la con-
sulta d’obres com d’autors, però també 
es disposa d’un mapa d’obres geolocalit-
zades. Per finalitzar amb la presentació 
del formulari i els resultats d’augment de 
consultes d’usuaris tant en peticiones de 
millores com aportació de nova informació.

Josep Lladós Canel del Centre de Visió per 
Computador de la UAB, en la seva inter-
venció Visió artificial en la digitalització 
d’arxius històrics, com a partir dels OCR o 
reconeixement òptic de caràcters es pot 
transformar una imatge a text editable. Ex-
plicant els problemes que s’han d’afrontar, 
des del reconeixement com a tal, a la mi-
llora d’imatges, l’estructura visual del text, 
que sigui cercable, el reconeixement d’en-
titats mencionades (assignar categories 
semàntiques a les paraules que apareixen 

cas el senyor Pere Desbosch, i passant pels 
problemes i desajust en la datació que es 
resol en una única dada de la còpia el 15 
d’abril de 1424. Finalment destacant que 
tot i que el capbreu s’escriví en llatí les 
anotacions al marge es feren en català.

Maria Josep Castillo, de l’Institut Ale-
xandre Satorras i del Centre d’Estudis 
Argentonins Jaume Clavell, a la seva in-
tervenció Arxius locals i recerca històrica. 
La meva experiència a l’arxiu municipal 
d’Argentona, explicà la seva experiència 
al Centre d’Estudis Argentonins Jaume 
Clavell, donant suport als seus alumnes 
en els treballs de recerca, però passant 
als seus orígens com a investigadora «al 
segle passat», des de la seva Olivetti por-
tàtil, amb la qual treballà el fons municipal 
d’Argentona, començant per 100 perga-
mins i un capbreu la còpia del qual data 
al segle XIX, relatant la compra per part 
de l’Ajuntament d’Argentona a la família 
Moja d’aquesta documentació, i com ser-
ví per a la publicació de diversos llibres 
d’història local. Maria Josep destacà com 
la seva investigació cobrí des de les vides 
de les famílies locals, fins a la geografia i 
el treball de la terra (domini útil i domini 
directe), censos i producció agrícola i ra-
madera. Remarcant l’enorme informació 
local que ofereixen els capbreus, des de 
les propietats de les terres fins a les rendes 
que se n’extreien.

Sílvia Arano Poggi de l’empresa Logisdoc 
intervingué amb la seva exposició Edició 
digital d’un capbreu del segle XIV: exercici 
d’etiquetatge en TEI. Relatà els seus estu-
dis en tecnologia i humanitats digitals, i 
com això li serví per enriquir la transcripció 
d’un capbreu. Come els arxius històrics 

apliquen digitalitzacions, però s’aturen 
aquí i no van més enllà, perdent l’oportu-
nitat d’aprofundir i datificar el coneixement 
dels capbreus. Introduint-nos en el que és 
TEI, és un consorci internacional que té 
com a premissa la codificació de textos de 
les humanitats i ciències socials, introduint 
pautes per treballar textos, un llenguatge 
propi amb etiquetes que serveixen per 
marca fragments de text i categoritzar-los. 
Aquest llenguatge basat en XML permet 
establir pautes per codificar el text, incor-
porar etiquetes i marcar trets estructurals, 
interpretatius i conceptuals. En la recerca 
concreta de la Sílvia ella s’enfocà en conèi-
xer les possibilitats de TEI, establir un 
conjunt inicial d’etiquetes útils, descriure 
els avantatges, i identificar les dificultats. 
Com a eines utilitzà Roma, Oxygen i TEI, 
en un entorn per a XML. També es reco-
pilaren dades a partir de la bibliografia i 
l’observació amb el mostreig selectiu. Es 
passà a una representació estructural dels 
resultats en la qual s’extreien els noms tant 
de persones com geogràfics, amb el qual 
es pogués fer reconeixement automàtic 
que hauria estat més difícil amb la detec-
ció de caràcters directa del text original. 
Amb aquesta tasca de transcripció a un 
llenguatge de marcatge, es permet el pro-
cessament informàtic, l’anàlisi semàntic,… 
trobant-se també amb problemes com la 
representació d’afrontacions amb dades 
que entraven en conflicte com els límits 
de les etiquetes que es referien diverses 
vegades en un sol lloc i altres conflictes 
a causa de les limitacions del llenguatge. 
Al final, però tenir les dades sistematitza-
des amb llenguatges informàtics moderns 
permetria la conversió a camps de base 
de dades encara molt més explotables.  
Josep Vilademunt explicà com feu la ge-

olocalització de toponímia del segle XIV 
d’Argentona trepitjant el territori i Sebas-
tià Ferran tècnic de l’Arxiu Municipal de 
Reus narrà com portà la part tecnològica. 
Entre els dos exposaren la intervenció La 
geolocalització del capbreu de Vilassar. 
Començant per Josep Vilademunt, el qual 
inicià la seva intervenció situant l’àrea on 
se situa Argentona i passant a l’anàlisi del 
capbreu de Vilassar peça per peça de terra 
fins a muntar el trencaclosques. Aquest 
treball es passà a l’eina Instamaps, en que 
s’ajuntaren i representaren totes les peces 
de terra del segle XVIII i que ja apareixien 
al segle XIV. Uns 313 topònims que se’n 
localitzaren 151, parteres, camps, bas-
ses, fonts, rieres,… masos i molins, nuclis 
urbans, i esglésies. Sebastià Ferran intro-
duí el seu camp de treball en interpretar 
el capbreu, fer-lo accessible, convertir les 
dades històriques que passarien a unitats 
cartogràfiques. Sebastià explicà el seu 
treball a partir de l’Instamaps, passant a 
Virtual Studio Code i Open Street Maps, 
que passaria a QGIS. Dissenyà capes de 
grafisme cartogràfic, modelitzant en for-
mat digital el terreny, integrant la xarxa hi-
drogràfica de la reunió, i marcant els punts 
i límits geogràfics. Amb el disseny final del 
mapa es passa a la visualització web i la 
seva publicació a GitHub, adequant-ne l’ar-
quitectura per integrar-ho a WordPress. 
A més, s’aportà un formulari per integrar 
o modificar elements del mapa. Quant a 
l’explotació de les dades, creà una base 
de dades estructurades, una valoració de 
les dades amb capacitat de geolocalitza-
ció, i la categorització dels grups de dades 
per temes. El resultat seria una platafor-
ma interactiva i participativa en forma de 
mapa web.
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1a Jornada Territori Arxiu:  
Arxiu del Port de Tarragona – 
Arqueologia del Punt de Vista

17 D’OCTUBRE DE 2022

RICARD MARTÍNEZ,  
SUSANNA MURIEL,  
COIA ESCODA

El 27 d’octubre de 2022 
i en el marc del Dia 
Mundial del Patrimoni 
Audiovisual, tindrà 
lloc a Tarragona la 1a 
Jornada Territori Arxiu 
que organitza l’Arxiu  
del Port de Tarragona  
i Arqueologia del Punt 
de Vista.

QUÈ ÉS TERRITORI ARXIU

S ovint els professionals treballem 
en els mateixos llindars, sense 
deixar passar la llum, no en una 

foscor absoluta, però sí de vegades en la 
penombra. 

Els territoris són entitats vives, i com a 
tals, es mouen i canvien la seva fesomia 
constantment. Aquest és el primer objec-
tiu de la 1a Jornada Territori Arxiu, convi-
dar-vos a obrir la mirada a aquest univers 
en constant metamorfosi.

Volem mostrar, com es mouen els límits 
dels arxius. Com canvia tot al seu voltant, 
la manera de percebre, les inquietuds i les 
mirades. Res és etern, ni per sempre. De 
vegades és efímer, d’altres canviant. Per això 
cal adaptar-se al canvi, admetre allò que és 
diferent, o que surti dels patrons preesta-
blerts, allò que vagi més enllà. Tot això és 
el Territori Arxiu.  

Ho descobrirem en aquesta primera jor-
nada que aplegarà ponències i experièn-
cies, sobretot, de nous col·lectius; noves 
visions per mostrar la diversitat natural, 
orgànica i sorprenent dels Arxius. 

Amb la voluntat de repetir l’experiència 
cada dos anys, la Jornada Territori Arxiu 
neix amb l’objectiu d’esdevenir un refe-
rent en el territori, i també en els arxius, 
com un lloc i un moment on debatre i 
presentar les noves formes de veure els 
arxius. Volem crear un espai on es donin 
a conèixer iniciatives relacionades amb el 
món de l’arxivística i que puguin quedar 
extramurs, o fora de camp. Especialment, 
volem descobrir aquelles que siguin dísco-
les, inesperades, oportunes, perifèriques 
i creatives. Totes elles contribueixen a ei-
xamplar el territori dels arxius.

L’EQUIP

L’organització d’aquesta primera jornada 
ha sortit del treball en equip entre els pro-
fessionals de l’Arxiu del Port de Tarrago-
na, principalment la seva directora: Coia 
Escoda Murria i l’entitat Arqueologia del 
Punt de Vista amb Ricard Martínez Teru-
el i Susanna Muriel Ortiz. El projecte s’ha 
generat al llarg d’anys de treballar plegats, 
tot creant i desenvolupant propostes d’ar-
xivística i creació. Finalment, hem combi-
nat les nostres mirades, treballant per tal 
de descobrir una nova ruta i un nou mode 
d’habitar els arxius. 

QUAN I ON TINDRÀ LLOC

La 1a Jornada Territori Arxiu tindrà lloc el 
dijous 27 d’octubre de 2022 en el marc 
de la celebració del Dia Mundial del Pa-
trimoni Audiovisual.

Les sessions del matí es faran a la sala 
d’actes de l’Arxiu del Port de Tarragona, 
i les de la tarda, al Teatret del Serrallo.

A QUI PODREU ESCOLTAR?

La jornada començarà amb la ponència 
titulada: “La necessitat del passat: foto-
grafia i futur” a càrrec de Joan Boadas 
Raset, arxiver municipal i director de 
l’Arxiu Municipal de Girona, doblement 
guardonat, en el marc de la Conferència 
Internacional del Consell Internacional 
d’Arxius (CIA/ICA) el passat mes de se-
tembre, on li fou concedit el premi Fellow 
of the ICA, l’honor més gran que el Con-
sell Internacional d’Arxius pot lliurar a una 
persona per la seva contribució a l’entitat, 
i l’Emmett Leahy Award, conegut com el 
«Nobel de l’arxivística», que reconeix l’es-
perit d’innovació, dedicació i excel·lència 
en la gestió de documents i informació. A 

al text), reconeixement de gràfics i també 
de fotografies. En concret explicà el Projec-
te Xarxes, el qual treballa diversos temes 
d’anàlisi de documents històrics. Posà di-
versos exemples de treball com els Llibres 
d’Esponsalles de la Catedral de Barcelona 
els quals serien registres de matrimonis i, 
per tant, permetrien fer relacions de per-
sones en l’antiguitat i crear «un Facebook 
d’època antiga». Anant a través de l’anàlisi 
vivencial construir les xarxes socials histò-
riques i procés que anomenen digital twin. 
Josep Lladós exposà la problemàtica de 
com engresquem els usuaris perquè apor-
tin informació en cas de crowdsourcing, 
incentivant el públic amb la gamificació, i 
aportant la idea de com ells han creat jocs 
per mòbil que amb la tria de paraules cor-
recta en una proposta de joc anar validant 
transcripcions dels documents.

Marc Llamas i Devesa, oferí a la tarda la 
presentació del seu llibre Els Pinós-Fenollet 
als segles XVI i XV. El testament de Bernat 
Galceran II de Pinós-Fenollet, el Cavaller. 
En aquest llibre l’autor recull la història del 
llinatge dels Pinós Galceran, a través d’un 
testament del segle XV, testament que es 
troba al mateix Arxiu dels Marquesos de 
Vilassar de Dalt. Coral Cuadrada introduí 
la presentació tot descrivint el testament 
de forma abreujada. Tot relatant els para-
l·lelismes amb altres llinatges nobles com 
el relatat al conte d’«El rescat de les cent 
donzelles o de Sant Esteve» dels Pinós, i 
passant per qui custodiaria la tomba del 
difunt, i d’altres detalls testamentaris que 
són similars a altres testaments nobiliaris. 

Marc Llamas agraí l’ajuda de l’equip de l’Ar-
xiu dels Marquesos, i de les distintes insti-
tucions que li donaren suport per a poder 
editar el llibre, per tot seguit començar a 
relatar els inicis del llinatge dels Pinós al 
segle XIV fruit de la política matrimonial 
i interessos a mantenir la continuïtat del 
llinatge, a causa de la mort prematura que 
es pogués produir dins la família, així com 
la continuïtat del patrimoni en alguna de 
les branques familiars això sí mantenint 
per sobre de tot el cognom Pinós. Amb 
el litigi de finals segle XIV i inicis del XV 
entre la branca Pinós Fenollet amb Bernat 
Galzeran II i la branca De Castro Pinós de la 
muller de Galzeran I, com un fet rellevant 
que comportà fins i tot la intervenció de la 
monarquia per intentar rebaixar el conflicte. 
Al segle XII els Pinós ja aconseguiren amb les 
campanyes de Ramon Berenguer IV i poste-
riors com amb Jaume I, adquiriren territoris 
per dret de conquesta així com per vassa-
llatge a l’Alt Urgell o també compravenda. 
La conflictivitat, però entre branques arribà 
a enfrontaments amb les armes, amb ca-
valleria atacant pobles de contrincants de 
dins la família, proclamant-se senyors de les 
baronies, obligant l’actuació de l’autoritat re-
ial i fent perillar la possessió de les baronies 
per retencions que podien afavorir als Pinós 
Fenollet més que als altres.

Per concloure l’acte Coral Cuadrada agraí el 
fet que la família Pinós tingués tanta cura 
de la documentació que ens ha arribat 
conservada fins avui dia, sobretot des-
prés de les enormes vicissituds sofrides 
pel llinatge. Marc Llamas conclogué la seva 
presentació agraint la multidisciplinarietat 
amb què comptà per tirar endavant el llibre 
i demanà que aquest esperit de col·labora-
ció es mantingués per enriquiment mutu.

En aquest mateix simposi es presentà tam-
bé la web oficial de l’Arxiu dels Marquesos 
de Santa Maria de Barberà (AMSMB) en la 
qual es poden consultar els treballs realit-
zats a l’arxiu i diversos recursos d’interès 
per conèixer-lo millor: https://arxiumar-
quesosdebarbera.cat



7776

El diari digital de l’Associació de Professionals de
l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya

La memòria jueva a la  
Catedral de Barcelona

19 D’OCTUBRE DE 2022

CLARA JÁUREGUI.  
Tècnica a l’Arxiu Capitular  
de Barcelona

La documentació 
relativa a la comunitat 
jueva conservada a 
l’Arxiu Capitular és 
nombrosa i clau per 
a la reconstrucció 
del passat jueu de la 
ciutat. Des de l’ACB 
es promou la recerca i 
la divulgació d’aquest 
patrimoni.

L a presència jueva (passada i pre-
sent) a la ciutat de Barcelona pot 
passar a vegades desapercebuda 

si no se sap què és el que es busca. De 
la mateixa manera que les restes arqui-
tectòniques i arqueològiques del call jueu 
només semblen atreure a aquells amb un 
interès previ, la documentació relativa a 
aquesta comunitat sovint pateix el mateix 
destí. Les vicissituds i els atacs patits (es-
pecialment el de 1391) per la comunitat 
jueva durant època medieval han fet que 
la documentació que s’ha conservat esti-
gui dispersa i fragmentada entre diversos 
arxius.

DOCUMENTACIÓ JUEVA O  
DOCUMENTACIÓ EN HEBREU?

La documentació generada per la mateixa 
comunitat, la seva majoria en hebreu, és la 
part més afectada per la destrucció intenci-
onada durant els atacs, o per la seva marxa 
durant els exilis i expulsions. Es tractaria 
de documentació de caràcter privat, tan 
manuscrits il·luminats (com poden ser les 
famoses Haggadot catalanes, disperses 
ara arreu d’Europa) com a instruments 
legals quotidians. La que s’ha conservat 
escrita en hebreu als arxius catalans és 
circumstancial, només una ínfima part de 
la producció original, i normalment es limita 
a documentació reutilitzada a cobertes de 
llibres o instruments econòmics solts. A 
l’ACB se’n conserven d’aquests dos tipus.

 D’una banda, un dels pergamins en he-
breu més destacables seria una quetubà 
(capítols matrimonials) que ja al segle 
XVI es va enretirar de la coberta d’un 
llibre on s’havia reutilitzat donada la seva 
singularitat. Cal recordar la presència 
documentada de relligadors de llibres 
conversos a la Barcelona de principis del 
segle XV, a més de la llarguíssima tradició 
de reutilització d’un material tan valuós 
com el pergamí. D’altra banda, a aquest 
mateix arxiu es conserven una quarantena 
de pergamins relatius a propietats 
que amb el pas dels segles van acabar 
passant a mans de la catedral. Es tracta 
de compravendes, donacions i similars, 
de les quals moltes vegades es conserva 
també documentació relacionada en llatí i 
que ens ajuden a resseguir l’evolució de la 
topografia de la ciutat. El gruix d’aquesta 
documentació en hebreu de l’ACB va ser 
estudiat per Millàs i Vallicrosa i Elka Klein, 
tot i que encara queda feina per fer.

Un altre tipus de documentació en hebreu 
que es pot trobar són signatures a docu-
ments en llatí, així com breus resums en 
hebreu dels mateixos documents (és a dir, 
documents bilingües). Aquests documents 
no només són rellevants per la informació 
històrica i paleogràfica que contenen, sinó 
que també deixen palès l’ús canviant de 
l’hebreu segons l’època. Els pergamins 
dels segles XII i XIII recullen innumera-
bles exemples d’aquest tipus, fins i tot amb 
anotacions al verso dels mateixos que ens 

aquests reconeixements professionals 
internacionals, voldríem afegir-ne un de 
més proper, que ha evidenciat en voler 
participar en aquesta 1a Jornada Territori 
Arxiu, disposat en tot moment amb tots 
els professionals i totes les iniciatives que 
vulguin eixamplar la mirada dels arxius. 

Comptarem també amb Susanna Muriel 
Ortiz, arxivera especialitzada en Patrimo-
ni Fotogràfic, membre d’Arqueologia del 
Punt de Vista, la qual amb un títol sugge-
rent: Les espores de l’arxiu. Activitats 
als llindars de l’Arxivística ens desco-
brirà noves pràctiques relacionades amb 
la documentació arxivística i com la seva 
transmissió pot estendre els límits del Ter-
ritori Arxiu. Amb una àmplia experiència 
en arxius públics i en institucions privades, 
i com a professional autònoma compartirà 
la seva experiència i coneixements per 
generar noves activitats, serveis, progra-
mes i investigacions al voltant dels arxius. 

La sessió de la tarda que es farà a la sala 
del Teatret del Serrallo comptarà amb 
quatre Experiències. La primera amb 
Jaume Cardona Casanova, fotògraf de 
Vila-seca i creador del bloc la Makineta 

del Temps qui ens parlarà del seu projecte: 
Fotografiant els espais abandonats, un 
projecte de divulgació de patrimoni en 
perill.

El seguirà, Mario Pons Múria, guionista, 
director i productor audiovisual qui amb 
la seva intervenció sobre: L’espill de la 
memòria. Documentals amb material 
d’arxiu ens parlarà d’algunes de les seves 
produccions documentals com “Aigua, 
la font de la vida”, “Contracorrent” i “La 
batalla de la memòria”, totes elles amb 
un denominador comú: “la reflexió sobre 
allò que ens fa callar” segons les seves 
pròpies paraules. 

Miquel Atienza Alarcón i Jerónimo Rodrí-
guez de Andrés, documentalista i director 
del programa Cachitos de Hierro y Cromo 
de TVE, ens parlaran de com el projecte 
de digitalització dels fons de RTVE ha 
permès la realització de programes com 
el seu amb la seva intervenció: Cachitos 
de Hierro y Cromo. Televisió amb mate-
rial d’arxiu. 

El torn de les experiències el tancarà 
Shaday Larios Ruiz, objectòloga i doc-
tora en Arts Escèniques, que forma part 
d’Oligor y Microscopía, companyia teatral 
on es creuen la mirada plàstica, amb l’en-
ginyeria poètica en la recerca de la memò-
ria dels objectes documentals. En la seva 
intervenció, Shaday, ens descobrirà diver-
sos dels seus projectes en l’experiència:  
El teatro de objetos documentales.

INSCRIPCIÓ I PROGRAMA

La inscripció a la 1a Jornada Territori Arxiu 
és gratuïta i es pot fer a través d’aquest 
formulari.

A la pàgina web del Port de Tarragona 
podeu consultar el programa complet: 
https://tuit.cat/wWbah



78 79

El diari digital de l’Associació de Professionals de
l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya

RECUPERAR LA MEMÒRIA  
JUEVA A LA CATEDRAL

Aquests darrers tres anys s’ha dut a terme 
un projecte de recerca i divulgació de la 
documentació medieval relativa a la co-
munitat jueva de Barcelona conservada 
a l’Arxiu Capitular. El potencial de l’arxiu i 
la voluntat de difondre el patrimoni jueu 
des d’una institució com la catedral, en 
col·laboració amb l’associació jueva Mo-
zaika, han fet d’aquest projecte una fita 
destacable en l’àmbit europeu. 

La primera fase d’aquest ambiciós pro-
jecte buscava precisament ampliar el 
coneixement de la comunitat jueva me-
dieval, localitzant noves mencions al fons 
de pergamins, posant especial èmfasi en 
els del segle XII. El motiu de centrar-se 
en aquest segle responia a dues circums-
tàncies diferenciades: d’una banda, es 
tractava d’un segle poc estudiat en aquest 
àmbit, i que podia proporcionar nous co-
neixements sobre la comunitat jueva en 
un període amb canvis tan importants com 
la formació del call. Per l’altra, coincidia 
així amb el desenvolupament d’un altre 
projecte paral·lel, el diplomatari del segle 
XII, una tasca que encara a hores d’ara 

s’està duent a terme i que busca continuar 
la feina ingent dels anteriors arxivers de 
l’ACB, mossèn Fàbrega i mossèn Baucells. 
Aquesta fase, finalitzada en temps, però no 
en volum de pergamins per revisar (tasca 
que es continuarà en un futur pròxim), ja 
ha proporcionat noves dades sobre la co-
munitat, que s’han trasllat directament a 
la segona fase del projecte.

I és que la importància d’una recerca rigo-
rosa havia d’anar lligada forçosament d’una 
correcta divulgació dels resultats. Per 
aquest motiu, la següent fase va consistir 
a desenvolupar una exposició permanent 
al trifori de la catedral on poder mostrar 
el fons documental de l’ACB i explicar la 
presència jueva dins d’aquest fons. Un 
dels espais visitables en aquest àmbit és 
l’Arxiu Antic de 1535, que conserva el seu 
mobiliari original, i que permet entendre 
al visitant la composició del fons i el tipus 
de documentació que s’hi conserva. Allà 
també hi pot trobar una selecció de docu-
mentació relativa a la comunitat jueva, on 
entre altres, hi ha la quetubà, el llibre de 
morabatins de Jaume Colom o la signatura 
del famós rabí Salomó ben Adret. 

L’altre espai visitable es tracta d’una pe-
tita exposició a una de les altres antigues 
dependències de l’Arxiu Antic. Allà s’ana-
litza la informació extreta de tots els per-
gamins i llibres estudiats, que han ajudat a 
reconstruir el passat de la comunitat jueva. 
El visitant es pot convertir per un dia en 
un investigador, examinant els diferents 
recursos que s’hi troben. Tanmateix, una 
altra vocació de l’exposició és la de visibilit-
zar la comunitat jueva actual barcelonina, 
enllaçant elements del passat que avui dia 
encara formen part del judaisme. També 
per aquest motiu, el final de l’exposició 
no és la narració (ineludible) dels atacs 
de 1391, sinó el vídeo on membres de la 
comunitat d’avui dia exploren i interactuen 
amb la documentació medieval, posant en 
relleu l’impacte intel·lectual i emocional 
que aquesta pot tenir.

En definitiva, des de l’Arxiu Capitular es 
busca amb aquest projecte (i tants d’altres 
similars) no només ampliar el coneixement 
dels mateixos fons a través de la recer-
ca, sinó traslladar aquest saber al públic 
general i implicar-lo tant en el patrimoni 
com en la societat plural i interreligiosa 
en la qual vivim.

mostren també l’ús i conservació d’aquests 
instruments. En canvi, els pergamins con-
servats del segle XIV permeten veure ja 
una aculturació major de la comunitat jue-
va, palesa en la progressiva desaparició de 
l’hebreu i l’adopció generalitzada dels ins-
truments legals cristians. Potser aquests 
no són els documents més impactants al 
costat d’una Hagadà, però són sense cap 
dubte una font històrica riquíssima que 
ens ha ajudat a reconstruir la història jueva 
catalana. 

DOCUMENTANT  
LA VIDA QUOTIDIANA

Una part molt important de la informació 
que ens ha arribat de la comunitat jueva 
medieval ha estat a través de pergamins i 
manuals notarials en llatí, fruit de la con-
tínua interacció entre les dues comunitats 
i l’esmentada aculturació de la població 
jueva. La Catedral de Barcelona gaudia des 
d’època de Jaume II del privilegi de tenir 

notaria pròpia, la qual freqüentaven tots 
els estrats socials de la ciutat, inclosa la 
comunitat jueva. Entre els més de 40.000 
pergamins i 1000 manuals notarials con-
servats a l’ACB està condensada la història 
de la ciutat.

El pergamí més antic de l’arxiu, dels volts 
del 875, és també la primera menció a 
una persona jueva a Barcelona, Judà, un 
emissari del rei Carles el Calb al bisbe 
Frodoí. També s’hi conserva, al cartoral 
Liber Antiquitatum, la primera menció (s. 
XI) documentada del cementiri jueu de 
Montjuïc, que ens parla d’unes sepultu-
res ja velles en aquell moment. I es pot 
dibuixar a través del fons de pergamins 
de l’ACB el naixement del call jueu a finals 
del segle XI i principis del XII. Però de la 
mateixa manera que es pot documentar el 
creixement de la comunitat jueva, també 
s’hi poden trobar nombroses referències 
als atacs de 1391, que marcarien el final 
de l’aljama com a tal, i l’aparició de la co-

munitat conversa resultant. Potser uns dels 
documents més importants relacionats 
amb aquests fets són els llibres de mora-
batins de Jaume Colom, on es recullen els 
pagaments de les taxes que gravaven les 
cases de l’antic call, i hi consten els noms 
de tots els seus últims propietaris jueus. 
Una font profusa en dades derivada d’uns 
fets tràgics i que ha ajudat a preservar els 
noms de moltes de les víctimes. 

Quantificar la informació sobre la comu-
nitat jueva que ens proporciona el fons 
de l’ACB és una tasca complexa, però la 
quantitat de recerques ja fetes demostra 
el potencial de la documentació encara per 
explorar. Tot i que tradicionalment s’havia 
dit que els arxius eclesiàstics tenien poc 
a oferir quant a informació sobre les co-
munitats jueves, la historiografia de les 
últimes dècades s’ha entestat a evidenciar 
el contrari. I, en aquest sentit, l’ACB n’és 
una prova excel·lent.
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adequada per garantir la conservació i 
el manteniment de la documentació. Els 
cursos de formació per al personal encar-
regat de processar i gestionar el material 
documental que havia sobreviscut a la 
guerra van tenir lloc entre els anys 2001 
i 2005. Aquest és un dels exemples més 
clars de com la professió arxivística pot 
implicar-se en projectes de cooperació i 
solidaritat. La participació dels arxivers 
en accions de salvaguarda del patrimoni 
o en la cooperació formativa per dotar de 
coneixements tècnics especialitzats a un 
altre personal d’arxiu de forma voluntària 
confirma que la nostra acció pot definir-se 
de caràcter humanitari. Un dels aspectes 
clau és com adreçar-se a les institucions 
amb l’argument que un projecte de co-
operació en l’àmbit de la gestió d’arxius 
o altres activitats basades en els arxius 
podria considerar-se com a ajuda huma-
nitària, perquè les institucions considerin 
importants aquestes accions i prenguin 
consciència del paper essencial que de-
senvolupen els arxius.

2. ASF DONA SUPORT A  
LES PRÀCTIQUES  
DEMOCRÀTIQUES

Arran d’una sol·licitud d’intervenció del Mi-
nisteri d’Ensenyament Secundari i Superior 
i Investigació Científica (MESSRS) de Burki-
na Faso, el 2010 AsF-France desenvolupa 
el projecte “Arxiu i Bona Governança” en 
dues fases principals.

AsF-France ha intervingut, en primer lloc, 
en diversos ministeris o organismes de 
l’administració central (MESSRS, Secretaria 
General del Govern i Consell de Ministres, 
Ministeri d’Hisenda, Centre Nacional d’In-
vestigació Científica), així com en l’Assem-
blea Nacional, prestant suport als departa-
ments d’arxius d’aquests organismes per 
ajudar-los en el tractament dels fons, però 
també per establir, juntament amb el Cen-
tre Nacional d’Arxius, pràctiques controla-
des de destrucció i transferència. Aquesta 
fase compta amb el suport del Ministeri de 
la Funció Pública, que, amb l’ajuda d’AsF, 
ha creat un curs de formació en gestió 
documental a l’Escola Nacional d’Admi-
nistració i de la Magistratura (ENAM). El 
programa va culminar entre els 2012-2013 
amb l’elaboració d’una política nacional 
d’arxius adoptada pel Govern.

La segona fase del projecte, iniciada el 
2013, té com a objectiu donar suport a les 
polítiques de descentralització, ajudant a 
les autoritats locals a gestionar els seus ar-

xius. Així, després d’haver treballat amb un 
grup d’arxivers burkinesos en l’elaboració 
d’un projecte d’instrucció sobre els arxius 
comunals, es van organitzar dues missions 
per ajudar a classificar els fons i establir els 
marcs per a una bona gestió, en benefici 
del govern de la regió d’Hauts-Bassins en 
Babau-Dioulasso i del municipi de la ca-
pital, Ouagadougou.

La missió en Babau-Dioulasso va ser també 
el marc d’un experiment, amb la realitza-
ció d’una escola-taller que va associar a 
l’ENAM al màster “Gestió d’arxius i docu-
ments” de la Universitat de París-Saclay. 
AsF-France es va associar com a operador 
en aquest projecte de cooperació, amb la 
responsabilitat d’organitzar l’escola-taller, 
que va reunir a estudiants de l’ENAM i de 
París- Saclay, supervisats per dos profes-
sionals experimentats. Aquesta experi-
ència, que permet una formació sobre el 
terreny a través de la resolució de casos 
concrets, i que associa a professionals de 
diferents cultures en un enfocament col-
laboratiu, s’ha repetit diverses vegades 
entre els anys 2013 i 2022 en el marc de 
les missions d’AsF-France. Actualment, 
les escoles-tallers s’han integrat en el pla 
d’estudis dels estudiants de l’ENAM. 

3. PRESERVAR LES MEMÒRIES I 
LES IDENTITATS INDIVIDUALS I 
COL·LECTIVES

El context històric del poble del Sàhara 
Occidental a partir de la descolonització 
i el seu desplaçament cap als campa-
ments de refugiats de Tinduf, a Algèria, 
va fer que es prengués consciència de la 
necessitat de conservar i protegir les pro-
ves documentals d´aquest exili. El 2005 
un grup d’AsF-Espanya va viatjar a Tinduf, 
on es troba l’Arxiu Nacional, per estudiar 
les seves necessitats sobre el terreny, i 
va comprovar que era necessari propor-
cionar formació i també material per a la 
conservació de la documentació. A més, 
existien necessitats similars en els Arxius 
del Ministeri d’Informació i en l’Oficina de 
la Dona Sahrauí. AsF-Espanya va iniciar rà-
pidament cursos de formació que cobrien 

La solidaritat arxivística  
d’Arxivers sense Fronteres

31 D’OCTUBRE DE 2022

NÚRIA CARRERAS.  
AsF Espanya 
CHRISTINE MARTINEZ.  
AsF França 
MARIA ELENA PORRAS.  
AsF Equador

Arxivers sense 
Fronteres Internacional 

(AsF-I) va ser present 
a la conferència del 

Consell Internacional 
d’Arxius celebrada a 
Roma el passat mes 
de setembre. Sota el 

títol de la ponència La 
solidaritat arxivística 

d’Arxivers sense 
Fronteres van presentar 

alguns dels projectes 
desenvolupats per 

les diferents seccions 
d’AsF Internacional al 

llarg del temps.

L ’actual conflicte generat per la 
guerra entre Rússia i Ucraïna a 
Europa, el recent huracà que ha 

fuetejat el Carib i Florida en el continent 
americà i les nombroses crisis polítiques 
i canvis climàtics en general sorgides en 
el món, obliguen a pensar de manera 
urgent en una resposta coherent per 
salvar els arxius en perill de destrucció.

Arxivers sense Fronteres (AsF) té un pa-
per important en el desenvolupament 
d’aquest procés. Basats en el voluntariat, 
la generositat, la posada en comú i l’ajuda 
professional mútua, els projectes d’AsF 
han permès desenvolupar una solidaritat 
arxivística que intenta respondre a reptes 
polítics, culturals i socials. 

Els projectes en què participem poden 
dividir-se en dues grans categories:

a) aquells que formen part d’una crisi 
important provocada per un esdeve-
niment, sigui natural o polític, amb 
una clara situació d’emergència

b) aquells que responen a una sol-
licitud d’ajuda per a la conservació 
i organització dels arxius. Es tracta 
de projectes que corresponen als ob-
jectius de l’associació, en particular 
el respecte dels drets individuals i 
col·lectius, el control de l’adminis-
tració, el desenvolupament econòmic, 
social, científic i cultural, i la recupe-
ració de la memòria i les identitats 
dels pobles. 

És fonamental que al final dels projectes 
es garanteixi l’accés als arxius custodiats 
per les institucions públiques o privades.

Els següents exemples il·lustren l’aplica-
ció concreta d’aquests principis, al voltant 
de tres temes:  

• Situacions d’emergència

• Donar suport a les pràctiques 
democràtiques

• Preservació de la memòria 
i les identitats individuals i 
col·lectives.

1. ASF, ACTOR HUMANITARI

Entre 2010 i 2018, AsF-França va envi-
ar diverses missions a Haití després del 
terratrèmol que va assolar el país. Junta-
ment amb els col·legues haitians, aques-
tes missions van permetre rescatar de la 
runa a prop de 2 km d’arxius del Ministeri 
d’Afers Exteriors i 500 ml del Ministeri 
d’Agricultura i Recursos Naturals, així com 
proporcionar assessorament en matèria 
de gestió i conservació. Era essencial que 
aquestes dues administracions repren-
guessin ràpidament les seves activitats 
per reactivar la cooperació internacional, 
per un costat, i donar suport a la recupe-
ració de la principal activitat econòmica 
del país, per un altre. Es va dedicar una 
missió especial al centre d’art de Port-
au-Prince, que va quedar completament 
destruït, però que era el dipositari d’arxius 
essencials per entendre el desenvolupa-
ment cultural i artístic haitià.

Un dels projectes coordinats conjunta-
ment amb Barcelona Solidària va consistir 
en un projecte de formació en matèria 
d’arxius a petició de l’Arxiu Nacional de 
Bòsnia i Herzegovina. Aquest projecte va 
reunir a diferents ONG com AsF, Pau Ara i 
Conductors Solidaris. Els arxius nacionals 
i municipals de Bòsnia i Herzegovina van 
sol·licitar aquesta ajuda perquè el per-
sonal arxiver qualificat va ser desplaçat 
o es va exiliar a causa de la guerra, i el 
nou personal necessitava una formació 
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Som en un moment que 
la representació catalana 
a esdeveniments 
internacionals vinculats 
a l’arxivística i a la gestió 
documental és més  
forta i decisiva que mai.

FINA SOLÀ GASSET.  
Presidenta de l’ICA/SPO  
i vocal de l’EB/ICAE ls Congressos, Conferències i 

Seminaris del Consell Internaci-
onal d’Arxius (ICA) s’han conso-

lidat com espai d’intercanvi de coneixe-
ments i d’experiències amb perspectiva 
internacional, per als arxivers i arxiveres 
catalanes. 

Durant la setmana del 19 al 23 de setem-
bre es va celebrar la IX Conferència Anual 
del Congrés Internacional d’Arxius (ICA) a 
Roma, sent una de les fites més importants 
de l’any 2022 per al col·lectiu professional. 

En aquesta IX Conferència a Itàlia i amb 
el lema “Archives Bridging the Gap” es 
posaven de manifest uns reptes molt im-
portants per als arxius en un moment on les 
societats són cada vegada més complexes i 
la diversitat interactua en l’espai comú. Per 
tot això és essencial construir ponts per a 
poder reduir i superar l’escletxa digital quan 
sigui necessari, donar eines a la ciutadania 
i poder implantar nous entorns com el big 
data, la realitat virtual, la realitat augmen-
tada, la intel·ligència artificial, tècniques 
algorítmiques, entre d’altres. És per això 
que els arxius juguen un paper cabdal en 
aquest moment de canvis tecnològics i en 
constant moviment. Cal que exerceixin com 
a agents proactius, gestionant nous objec-
tes, formats i tècniques i salvaguardar-los. 

El Consell Internacional d’Arxius (ICA) és 
una organització no-governamental amb 
seu a París (França) que funciona sota 
l’ordenament jurídic francès i la condició 
d’associació segons la llei de 1901. És una 
organització per a professionals i instituci-
ons d’arxiu d’arreu del món. El seu màxim 
òrgan de decisió és l’Assemblea General i la 
responsabilitat de l’actuació de l’ICA recau 
en el Consell Executiu (EB) que implementa 
les decisions de l’Assemblea General. 

El Consell Executiu (EB) del Consell Internaci-
onal de l’ICA es va reunir el dimarts dia 20 de 
setembre a Roma. En són membres amb vot 
tots els presidents de Seccions Professionals 
i de Branques Regionals, entre d’altres. En 
aquest moment hi ha dues arxiveres cata-
lanes que ostenten el càrrec de presidentes 
de Seccions, la presidenta de la Secció d’Or-
ganismes Internacionals (SIO), Montserrat 
Canela i la presidenta de la Secció d’Arxius 
d’Esports (SPO), Fina Solà. Durant la reunió 
del Consell Executiu de l’ICA hi va haver un 
canvi en la Vicepresidència de Finances. 
Deixava el càrrec en Henry Zuber per deixar 
pas a en Gustau Castañer. Per tant, en aquest 
moments som tres catalans a l’EB de l’ICA. 

El dia 21 de setembre va començar a Roma 
la IX Conferència Anual del Congrés In-
ternacional d’Arxius amb tres arxiveres 
catalanes com a ponents. La primera fou 
la presidenta d’Arxivers sense Fronteres, 
Espanya, (AsF), Núria Carreras, qui ens va 
fer gaudir amb una xerrada sobre la solida-
ritat arxivística d’Arxivers sense Fronteres, 
en l’àmbit destinat a solidaritat arxivísti-
ca: arxivers ajudant als altres en temps de 
guerra i pau. Les altres dues ponents foren 
Ana M. Pazos i Rosa Villanueva que ens van 
exposar l’experiència de la difusió de l’Arxiu 
Municipal de Barcelona en un nou context 
social, dins l’àmbit destinat a la presenta-
ció d’iniciatives innovadores d’arxius que 
van construint ponts per connectar-se amb 
l’actualitat cobrint les escletxes.

Altrament, a la IX Conferència hi foren pre-
sents alguns dels vocals dels comitès direc-
tius de Fòrums, Seccions, i Grups d’Experts 
com Pilar Campos vocal del Fòrum d’Asso-
ciacions Professionals (FPA), Lluís-Esteve 
Casellas vocal de la Secció d’Arxius locals, 
municipals i territorials (SLMT) i vocal del 
Grup d’Experts de Gestió de documents 

tant els aspectes conceptuals com la teoria 
i els exercicis pràctics, amb documents 
conservats en els arxius. 

Posteriorment, AsF-Espanya va fomentar 
visites d’estudi a Espanya del personal de 
l’Arxiu Nacional, perquè poguessin com-
pletar la seva formació en diferents arxius. 
Des de 2010, amb la signatura d’un conve-
ni de col·laboració, i amb el suport de les 
diferents administracions com el Ministeri 
de Cultura del Govern d’Espanya, la Gene-
ralitat i els ajuntaments, les persones que 
treballen en l’arxiu van rebre un incentiu 
mensual i se’ls va facilitar material per a 
la correcta conservació de l’arxiu. 

Les instal·lacions de l’Arxiu Nacional de la 
RASD i de la resta d’arxius es troben en-
mig d’un desert i estan exposades al clima 
extrem de la regió. Malgrat la dificultat de 
crear una infraestructura adequada i sos-
tenible en un entorn tan hostil, un dels 
objectius és garantir unes condicions d’em-
magatzematge adequades per no córrer el 
risc de perdre aquest important patrimoni 
d’un poble desplaçat, on s’hi poden trobar 
documents, imatges vídeos. 

AsF-Equador ha elaborat un projecte 
de recuperació de la memòria del poble 
Kayambi a través d’una intervenció en els 
arxius del Govern Autònom Descentralitzat 
Intercultural i Plurinacional de Cayambe, 
GADIP-C, on el 90% de la població rural 
es defineix com a nacionalitat indígena, 
el poble Kayambi. Es tracta d’un dels po-
bles kichwas de la serra equatoriana, que 
compta amb més de 150 comunitats en la 
seva organització territorial. Cayambe no 
només va ser una terra d’alta concentració 
d’hisendes, sinó també el bressol de les 
primeres lluites indígenes del país en el 
segle XX, contra el sistema d’hisendes, 
pels drets laborals, la propietat de la terra 
i l’educació.

Un diagnòstic realitzat per AsF-Equador 
els anys 2020 i 2021 va demostrar que 
aquests arxius no compten amb infraes-
tructures d’emmagatzematge i conservació 
en bon estat, ni són capaços de salvaguar-
dar la memòria dels seus habitants.

Arran d’aquest diagnòstic, l’alarma es 
va disparar en el municipi de Cayambe. 
L’alcalde Guillermo Churuchumbi, primer 
alcalde indígena kichwa, ha compromès el 
seu suport i ha expressat la seva voluntat 
d’assignar un terreny per construir un es-
pai adequat perquè els arxius puguin ser 
traslladats allà, i perquè els funcionaris 
capacitats i acompanyats per AsF-Equador 
puguin començar a organitzar els arxius. 

AsF-Equador s’ha proposat recuperar 
la memòria d’aquesta ciutat organitzant 
una escola-taller “arxivers tot terreny”. La 
metodologia es basarà en la minga (minka 
en quítxua), antiga tradició de treball co-
munitari i col·lectiu per a la utilitat social, 
que ha prevalgut durant segles. Es tractarà 
de combinar tècniques professionals pro-
vades i aplicades als problemes de trac-
tament dels fons d’arxiu en qüestió amb 
una pràctica de treball ancestral pròpia 
del poble kayambi. 

El projecte hauria d’assolir els següents 
objectius: 

• Formar els agents comunitaris en 
el maneig bàsic dels arxius perquè 
puguin garantir la seva conservació i 
difusió

• Fer valdre els llibres d’actes munici-
pals del segle XIX

• Iniciar un model d’intervenció solidària 
que pugui ser replicat en uns altres 
municipis de la província

• Fer un reportatge audiovisual que 
donarà visibilitat a aquest procés de 
recuperació

• La seguretat i el tractament dels 
arxius d’adopcions internacionals 
és un dels principals programes 
d’AsF-França avui dia: l’objectiu 
és contribuir al suport dels nens 
exadoptats en la cerca del seu origen 
i prevenir el tràfic il·lícit, permetent 
l’accés controlat als expedients 
d’adopció. Tres països, Etiòpia, el Se-
negal i la Costa d’Ivori, han sol·licitat 
el suport d’AsF-França, dos d’ells 
havent ratificat el Conveni de la Haia 
de 1993 sobre la protecció dels nens 
i desitgen aplicar-ho plenament, en 
particular el seu article 30. 

Què caracteritza la solidaritat arxivística 
de les seccions AsF? 

• El treball voluntari i el compromís 
personal

• La gran capacitat de les AsF per 
adaptar-se a qualsevol context d’in-
tervenció: són “arxivers tot terreny”

• La profunda consciència de la impor-
tància política i cultural dels arxius 
que ajudem a salvar

• El fet de compartir amb les persones 
amb què treballem, siguin o no pro-
fessionals dels arxius: els casos que 
ens presenten plantegen preguntes, 
estimulen el pensament professional 
d’una manera diferent i no poden 
resoldre’s sense la seva indispensa-
ble aportació cultural i el seu íntim 
coneixement del seu context profes-
sional i vital. 
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17es Jornades I&R 
Tornen les Jornades Imatge 

i Recerca amb un format 
totalment presencial

JOAN BOADAS. 
Director del Centre de Recerca  
i Difusió de la Imatge (CRDI)

Aquest any, coincidint 
amb el 25è aniversari 
del CRDI, les 
Jornades tindran 
com a eix principal 
la reflexió al voltant 
de les tecnologies 
vinculades a la 
intel·ligència artificial.

E l Centre de Recerca i Difusió de 
la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament 
de Girona, recupera enguany les 

Jornades Imatge i Recerca “Antoni Va-
rés” després del parèntesi ocasionat per 
la pandèmia, amb un format totalment 
presencial. Es tracta de la 17a edició de 
l’esdeveniment, que tindrà lloc a la ciutat 
de Girona entre el 16 i el 19 de novembre 
del 2022.

Aquest any, coincidint amb el 25è aniver-
sari del CRDI, les Jornades tindran com 
a eix principal la reflexió al voltant de les 
tecnologies vinculades a la intel·ligència 
artificial. Com ja és habitual, durant els dos 
dies centrals de l’esdeveniment, dies 17 i 
18, es duran a terme les ponències i comu-
nicacions relacionades amb la temàtica al 
Palau de Congressos de Girona, mentre que 
el primer i el darrer dia, els dies 16 i 19, la 
Jornada es dedicarà als tallers i es farà a 
les dependències del CRDI.

Quant a la programació, destaca la pre-
sència del professor de la Universitat de 
la Ciutat de Dublín Yalemisew Abgaz, que 
presentarà la ponència “La vostra col·lecció 
de patrimoni cultural està preparada per la 
IA? Una metodologia per a l’enriquiment 
semàntic d’imatges i fotografies culturals”. 
També serà rellevant la intervenció de Vera 
Chiquet i Peter Fornaro, de la Universitat de 
Basilea, que parlaran d’“Interoperabilitat 
en fotografia computacional”, així com la 
de Gustavo Lozano, de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, que tractarà 

la “Identificació de processos fotogràfics 
mitjançant tècniques d’aprenentatge de 
màquina”. Per la seva banda, els experts 
Josep i Ariadna Matas faran una aproxi-
mació a la legislació europea en matèria 
d’imatge i drets de propietat intel·lectual.

Entre el conjunt de ponències ressalten 
també la intervenció de Brecht Declercq, 
que donarà a conèixer l’activitat del Flemish 
Institute for Archiving en la digitalització 
audiovisual; la de Damián González, sobre 
els arxius fotogràfics del Comitè Internaci-
onal de la Creu Roja (ICRC); la de Gabriel 
Betancor, que presentarà l’Archivo de Fo-
tografía Histórica de Canarias (FEDAC), o la 
de Daniel Pitarch, sobre l’experiència en la 
utilització d’eines d’intel·ligència artificial 
en els fons del CRDI.

La programació de les Jornades es com-
pletarà amb una taula rodona i el memorial 
Ángel Fuentes. Quant a la taula rodona, es 
pretén incentivar el debat entorn de la inci-
dència que tenen els drets d’imatge en l’ús 
públic de les fotografies d’arxiu. Aquesta 
taula estarà constituïda pels especialistes 
Marta López, Josep Matas i Damián Gon-
zález que aportaran diferents punts de vista 
sobre el tema. Quant a l’espai del Memorial Án-
gel Fuentes, un espai dedicat sempre a temes 
de conservació, en aquesta ocasió intervindran 
Josep Pérez i Marc Hernández. El primer per 
explicar-nos els treballs de restauració de la 
col·lecció de daguerreotips del CRDI i el se-
gon per parlar-nos de la digitalització 3D de la 
mateixa col·lecció. 

digitals i físics (EG-MDPR), Enric Cobo vocal de la Secció d’Arxius 
d’Esports (SPO), i Pepita Raventós de la Secció d’Arxius Universi-
taris (SUV) i David Iglesias, president del grup d’experts d’Arxius 
fotogràfics i audiovisuals (PAAG) qui no va poder ser-hi present. 

A més dels qui actualment estan involucrats en l’estructura de l’ICA 
també van assistir-hi d’altres arxivers i arxiveres catalanes que 
per la seva trajectòria professional han estat o tenen vinculació 
amb l’arxivística internacional com és el cas d’Assumpció Colomer, 
Joaquim Borràs, Pedro Larregle, Carme Blanco i el president de 
l’Associació de professionals de l’arxivística i la gestió de docu-
ments de Catalunya, Francesc Giménez. 

I sens dubte l’esdeveniment més destacable per al col·lectiu de 
professionals de l’arxivística i la gestió documental va ser la no-
minació de dos arxivers catalans com a ICA Fellow. Es tracta d’un 
premi a la trajectòria professional, a la innovació en el món de 
l’arxivística i pel compromís amb la professió; Van rebre aquest 
guardó l’arxiver Ramon Alberch i l’arxiver Joan Boadas. El primer 
no va poder assistir-hi i va recollir el guardó en nom seu, Pepita 
Raventós. També van tenir l’honor de ser nominades ICA Fellow 
Trudy H. Peterson i Laura Millar, per la seva gran aportació a la 

professió que sens dubte tots compartim. Paral·lelament se li va 
atorgar a Joan Boadas el premi Emmet Leahy Award 2022, que 
rep el nom de l’arxiver americà i que és un reconeixement a la 
seva trajectòria professional internacional. 

I no voldria oblidar-me de fer esment d’altres professionals de 
l’arxivística catalana que han estat president, vicepresidents i 
vocals de diferents seccions de l’ICA al llarg dels anys com Pere 
Puig, Mariona Corominas, Ramon Alberch, Joan Boadas, Remei 
Perpinyà, Alfred Garcia, Joan Soler, Eva Roca, Anna Pazos, Andreu 
Carrascal, i un especial esment a Marta Munuera (DEP).

Som en un moment que la representació catalana a esdeveniments 
internacionals vinculats a l’arxivística i a la gestió documental és 
més forta i decisiva que mai, ocupant llocs estratègics per a la 
nostra professió, i ens cal mantenir aquesta dinàmica que ens 
manté en forma i ens ajuda a la projecció professional. 
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12è Laboratori  
d’Arxius Municipals:  

Arxius en risc
ISAAC ÀLVAREZ I BRUGADA.
Tècnic de Gestió Documental  
i Arxiu. Ajuntament de  
Castellbisbal

El passat 27  
d’octubre l’Institut 
Nacional d’Educació 
Física de Catalunya 
va acollir la 12 edició 
del Laboratori d’Arxius 
Municipals (LAM 2022) 
dedicat als riscos i 
amenaces que tenen 
els arxius inherents a 
les seves instal·lacions 
i la gestió dels docu-
ments electrònics.

L a ubicació de la nova edició a 
l’INEFC, ja completament pre-
sencial, del LAM va ser més que 

encertada per una cessió d’alta intensitat 
que demostra que la professió arxivística 
cada cop ha d’afrontar-se a més reptes, 
i en concret a nous riscos lligats amb el 
cibercrim que s’uneixen als més clàssics 
que afecten les instal·lacions i documents 
analògics.

Els discursos inaugurals per part dels re-
presentants dels organismes organitza-
dors van ser coincidents amb els reptes 
que afronta la professió lligada amb la si-
tuació d’inestabilitat geopolítica, els atacs 
als entorns informàtics, el canvi climàtic i 
les limitacions i preus en l’accés a l’energia 
que tensen econòmicament i en l’àmbit de 
seguretat les administracions i empreses, 
i, per tant, els Arxius.

La ponència inaugural va ser d’Ulrich Fisc-
her de l’Arxiu Històric de Colònia qui va 
exposar l’experiència de l’esfondrament 
de la seva institució l’any 2009. Més enllà 
d’exposar la problemàtica originada per la 
catàstrofe, i la notable i complexa tasca de 
tractament de 27 quilòmetres lineals de 
documents afectats, el seu testimoni es 
va centrar en els aprenentatges i els punts 
de millora que es van detectar. Un dels mo-
ments que va provocar gran interès per part 
de tot el públic va ser els “Deu manaments” 
que es varen poder treure de l’experiència 

i que se centraven en la planificació prèvia 
d’un hipotètic escenari de crisi, i un bon 
tractament arxivístic sistemàtic de tots 
els documents que minimitzin els efectes 
d’una catàstrofe.

El primer diàleg compartit sobre cibercrim, 
moderat per Pedro Otiña de l’Arxiu Muni-
cipal de Cambrils amb la participació de 
Tomàs Roy de l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya i de Neus Bellavista de l’Ajun-
tament de Barcelona, va posar el focus en 
la vulnerabilitat dels sistemes i, en general, 
la no preparació per prevenir i minimitzar 
els riscos derivats dels atacs als sistemes 
informàtics. En aquest cas es va destacar 
el necessari govern de la seguretat que 
permeti la planificació i la presa d’accions 
enfocades a minimitzar les amenaces. Es 
va emfatitzar com l’Esquema Nacional de 
Seguretat era el marc mínim que s’havia de 
considerar i implantar tant en els sistemes 
propis com sol·licitant l’homologació als 
proveïdors de sistemes. Una implantació 
d’estratègia basada en la gestió del risc 
implica la participació de totes les perso-
nes d’una organització i la destinació de 
recursos humans i econòmics, tot això 
amb una formació constant que capaciti 
els treballadors.

L’experiència de diversos arxius en la ges-
tió de catàstrofes va agafar el relleu amb 
els exemples de l’Arxiu Municipal de San-
ta Coloma de Farnés, l’Arxiu Municipal de 

Per últim, si ens guiem per l’ordre crono-
lògic dels esdeveniments, la sessió de 
comunicacions i tribuna d’experiències. 
Aquesta és una sessió principal de les 
Jornades, ja que a partir de presentacions 
en format més breu s’expliquen diferents 
experiències i es reflexiona sobre diferents 
aspectes relacionats amb els arxius foto-
gràfics i audiovisuals. Aquestes aportaci-
ons permeten conèixer l’estat de la qüestió 
sobre la vitalitat del sector. És un espai que 
permet presentar projectes innovadors, 
que permet visualitzar cap a on apunta la 
professió i, sobretot, genera una literatura 
grisa que constitueix la base indispensa-
ble per a la generació de coneixement en 
aquest àmbit dels arxius.

Pel que fa a la formació, cal destacar la 
importància del taller dedicat a les accions 
d’emergència davant les situacions que es 
poden preveure i que són provocades pel 
canvi climàtic. El conservador de Fotografia 
de la UNAM i especialista en el tema, Gus-
tavo González, tractarà dels fenòmens que 
posaran en risc les fotografies, com són 
els desbordaments de rius, l’alteració dels 
cicles de pluges, l’increment dels incendis 
relacionats amb les altes temperatures, 
etc. i proposarà un seguit d’actuacions de 
conservació per donar resposta a aquests 
fenòmens. Es tracta d’un taller que pretén 

conscienciar i sobretot aportar coneixe-
ment per tal d’adaptar les mesures de 
protecció del patrimoni en imatge a les 
circumstàncies actuals.

L’altre taller està dedicat a la catalogació 
de la imatge fotogràfica i audiovisual i serà 
impartit pels tècnics del CRDI, autors de 
la Guia per a la descripció de documents 
fotogràfics i audiovisuals, publicada aquest 
mateix any i que ha d’esdevenir un instru-
ment de referència en aquesta matèria. 
L’objectiu de la publicació és el de fixar 
unes normes i procediments metodolò-
gics per a la descripció d’aquests tipus 
de documents. Es tracta bàsicament d’un 
text normatiu que ha d’omplir un buit exis-
tent en la descripció de la imatge, tant en 
l’àmbit nacional com internacional i que es 
pot considerar un pas definitiu en la nor-
malització del sector. La formació doncs 
se centrarà en el contingut d’aquesta guia 
que es treballarà de manera pràctica tenint 
en compte la riquesa i la varietat dels fons i 
col·leccions de fotografia i audiovisuals dels 
arxius d’aquest país. Amb aquesta formació, 
el CRDI comparteix l’experiència i el conei-
xement generat en l’àmbit de les seves fun-
cions per tal de contribuir a l’harmonització 
i homogeneïtzació de la pràctica arxivística. 

PROGRAMA: 

www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_inici.php

ACTES DE LES JORNADES  
ANTERIORS: 

www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_actes.php

15es Jornades Imatge i Recerca. 2018. 
Ajuntament de Girona. CRDI  (Jordi S. Carrera)

14es Jornades Imatge i Recerca. 2016.  
Ajuntament de Girona. CRDI (Jordi S. Carrera).

Taller de conservació, 14es Jornades Imatge i Recerca. 
2016 Ajuntament de Girona. CRDI (Jordi S. Carrera)
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En definitiva el LAM ens va aportar aques-
tes reflexions o punts forts:

• Manca la identificació del risc i la seva 
prevenció amb mesures correctives i 
d’actuació en cas de crisi a les instal-
lacions.

• S’ha d’actuar amb prevenció enfront 
del cibercrim, essent útil com a primer 
element la implantació de l’Esquema 
Nacional de Seguretat i una estratègia 
de govern de la seguretat.

• S’ha de disposar de plans de prevenció 
a les instal·lacions que posin el focus en 
la conservació preventiva i que permetin 
actuar davant situacions de crisi motiva-
des per un desastre a les instal·lacions.

• S’hauran d’adaptar les instal·lacions a 
la racionalització de l’ús de l’energia pel 
seu encariment i dubtes sobre la dispo-
nibilitat total amb estratègies que per-
metin compaginar la preservació amb 
la sostenibilitat.

• Els dubtes tecnològics i la seguretat in-
formàtica porta que els professionals de 
l’arxivística haguem de ser proactius i fer 
estratègies de preservació a llarg terme 
dels documents digitals, podent passar 
per l’obtenció de còpies analògiques de 
certs documents electrònics essencials.

El LAM 2022 va ser organitzat, un cop més, 
conjuntament per la Direcció General del 
Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, l’Oficina de Patrimoni Cultu-
ral de la Diputació de Barcelona, l’Arxiu 
Municipal de Barcelona i l’Associació de 
Professionals de l’Arxivística i la Gestió de 
Documents de Catalunya, demostrant de 
nou l’alt nivell d’aquestes jornades i que 
els resultats sempre són excel·lents quan 
les administracions i l’entitat referent en el 
món de l’arxivística i gestió dels documents 
catalana treballen junts.

Fotografia: Eva Guillamet

Barcelona, l’Arxiu Municipal Administratiu 
de Terrassa, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Pe-
nedès, l’Arxiu Municipal de Viver i Serra-
teix, i l’Arxiu Municipal de Girona. Aquests 
exemples van mostrar com es va actuar 
davant de situacions de risc en els fons 
documentals en què no s’havia establert 
prèviament protocols per actuar davant 
d’aquestes circumstàncies, i en tot cas 
va evidenciar com amb el treball del seu 
personal tècnic es van poder minimitzar 
les pèrdues documentals. Les diverses 
experiències varen servir per amenitzar 
el retorn de després de dinar per part d’una 
animada sessió participativa conduïda amb 
gràcia per Daniel Vilarrubias, director de 
l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, que li va 
saber treure la part còmica a cada situació 
exposada prèviament.

El segon diàleg compartit entre Carme 
Balliu del Centre de Restauració de Béns 
Mobles de Catalunya, i César Osorio de la 
Universitat Nacional de Colòmbia, mo-
derant Núria Carreras d’Arxivers sense 
Fronteres, va focalitzar la mirada sobre la 
salvaguarda del patrimoni cultural, en el 

nostre cas dels Arxius, en situacions de 
conflictes armats. El testimoni de César 
Osorio sobre el conflicte a Colòmbia va ser 
esclaridor de la importància dels arxius 
en la reparació i la cerca de la veritat que 
va provocar casos de violència contra els 
mateixos arxius, al mateix temps que una 
desconfiança de part de la població en els 
seus arxius. Carme Balliu va destacar la ne-
cessitat de la prevenció, del coneixement 
de l’entorn, i la necessària delimitació dels 
riscos per a poder documentar protocols 
d’actuació que ens permetin anticipar-nos i 
tenir les infraestructures, materials mínims 
i aliances per poder actuar en situació de 
desastre a un arxiu.

La darrera taula rodona, sobre la sosteni-
bilitat de la preservació digital i física dels 
documents i les dades, amb la participació 
d’Anna Ferran, restauradora, Josep Gira-
bal, arquitecte de la Generalitat de Cata-
lunya autor de diversos edificis d’arxiu, i 
Felix Moreno, analista sobre el futur de la 
tecnologia i informació, no va deixar ningú 
indiferent per l’escenari de futur i reflexi-
ons que va generar. Es va reflexionar com 

mentre uns anys abans es posava el focus 
en la digitalització de fons com a sinònim 
de preservació dels documents en paper, 
ara hi ha un canvi de paradigma que por-
ta a fer el camí contrari què signifiqui la 
generació de còpies analògiques de docu-
mentació electrònica (entenent-lo en les 
sèries o documents essencials), tot això 
motivat per la no tan clara disponibilitat 
tecnològica i la sostenibilitat energètica 
absoluta a llarg terme. 

Des del punt de vista de la preservació dels 
fons documentals dipositats als arxius es 
va destacar com no hi ha plans de preven-
ció o actuació a mitjà o llarg termini, fent 
que les actuacions siguin d’emergència o 
puntuals, i no actuacions de conservació 
preventiva. Sobre els mateixos edificis que 
acullen els arxius es va destacar com és 
recomanable que siguin de nova planta 
per la facilitat en l’adequació a les neces-
sitats d’un arxiu, i que incorporin solucions 
d’inèrcia tèrmica i estalvi energètic que 
permeti que s’adeqüin als requisits de 
sostenibilitat.

Fotografia: Eva Guillamet
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La primera sessió de la reunió fou pre-
cisament teòrica: una classe de Luciana 
Duranti d’arxivística seguida per una ses-
sió de diplomàtica impartida per Corinne 
Rogers, dirigida especialment a tecnòlegs. 
Així posàvem nom a accions, metodologies 
i conceptes per parlar el mateix idioma tant 
uns com altres. Seguida d’aquesta sessió, 
Peter Sullivan va fer un repàs d’alguns 
mètodes i eines d’intel·ligència artificial 
relacionant-los amb quins elements di-
plomàtics dels documents podien ser útils, 
una presentació dirigida especialment als 
arxivers.

Les sessions internes foren d’exposició 
dels diferents projectes: en quin estat es 
trobaven i quins problemes o reptes s’han 
anat trobant. Els participants d’altres grups 
de treball podien fer les seves aportacions 
des dels mateixos projectes o experièn-
cies professionals. Aquestes reunions, al 

ser de seguiment i no de resultats, no són 
públiques tot i que els resultats una vegada 
finalitzats sí que ho seran.

El dimecres al matí es va dedicar a un taller 
sobre intel·ligència artificial i arxivística, 
que estarà disponible al web. També po-
drem accedir al simposi del dijous, on es 
van presentar els projectes i recerques 
actuals. És difícil triar-ne algun perquè 
tots eren d’altíssim nivell, recomanar-vos 
per la didàctica de la seva presentació a 
Emanuele Frontoni sobre eines de Intel·li-
gència Artificial i el projecte que s’està fent 
amb els protocols notarials als arxius de 
Venècia, l’experiència amb la unificació de 
silos d’informació del banc del Canadà o la 
Tracey Lauriault amb els reptes de preser-
vació dels “bessons digitals” més propers 
del que creiem.

Finalment, destacar i ja fora del que és es-
trictament la part tècnica, una reflexió so-
bre allò que en anglès es consideren “soft 
skills”: habilitats socials o comunicatives 
que no estan lligades a l’àmbit professio-
nal, però que hi influeixen directament. 
Perquè un projecte d’aquestes dimensions 
funcioni, aquestes actituds són tant o més 
importants que l’alta capacitat tècnica i els 
recursos invertits. És per això que voldríem 
des de l’AAC portar tant el coneixement 
com algunes de les formes de treball per-
què tenim tant per aportar com per apren-
dre. Qui s’anima a col·laborar en el projecte 
fent un equip local d’InterPARES?

Simposi Internacional 
InterPARES Trust AI 

(Tinajo, octubre 2022)

21 DE NOVEMBRE DE 2022

PILAR CAMPOS MARTÍNEZ.  
Vocal de Projecció Internacional  
i Vocal de Comunicació de l’AAC

A l’octubre l’AAC va 
assistir com soci de 

suport d’Interpares a 
les reunions, taller i 

simposi internacional 
sobre Intel·ligència 

Artificial i Arxius que 
es va celebrar a  

Tinajo, Lanzarote.

S ortir de casa és necessari i sortir 
del nostre lloc de treball habi-
tual també. No és un secret que 

la nostra associació professional té una 
majoria de socis amb treball estable, 
molts d’ells treballadors públics. Aques-
ta és una realitat té el risc de conèixer 
únicament el mateix entorn. Par pal·li-
ar-ho existeixen diverses iniciatives de 
col·laboració i cooperació als arxius, ja 
sigui via les xarxes dins les mateixes ad-
ministracions o grups de treball interad-
ministratius (per exemple, el coordinat 
pel CSUC per arxius universitaris); així i 
tot, ens acabem movent “a casa” i l’arxi-
vística catalana té la capacitat de mirar 
més enllà.

L’altra setmana la Fina Solà ens exposava 
l’alta presència catalana a l’ICA a l’article 
“La petjada catalana a l’ICA” avui us vinc 
a parlar d’un altre projecte internacional 
en el qual estem involucrats: InterPARES 
Trust AI. D’aquest projecte ja heu llegit 
l’article a la Dada de Lluis-Esteve Case-

llas “Arxius i Intel·ligència Artificial: repte, 
amenaça, o tota una altra cosa? El projecte 
InterPARES Trust AI” i l’AAC n’és membre 
de suport amb el compromís de donar su-
port a la recerca i difondre els resultats, 
per conèixer-ho de primera mà vam assistir 
a la reunió.

El primer de tot destacar el que ja era 
conegut per tothom qui ha participat 
en aquest projecte: és un lloc de recer-
ca arxivística. Durant anys ha sortit dins 
les reflexions de l’àmbit i comentaris a 
congressos la necessitat de recerca te-
òrica contrastada amb la pràctica dins 
de la nostra professió. La ciència no pot 
avançar únicament tancada a l’acadèmica 
perquè acaba desvinculada de la realitat, 
però tampoc pot recaure únicament en 
els professionals, ja que es corre el risc 
d’assentar càtedra d’acord amb realitats 
molt locals o massa vinculades a un entorn 
legal canviant. Així, l’èxit del projecte és 
aconseguir unir investigadors amb col·la-
boradors professionals.



9392

Raval i Ronda Sant Antoni. De cop veiem 
que a Twitter apareix l’etiqueta #NoTincPor 
i que figures com Míriam Hatibi s’erigeixen 
en pont de diàleg perquè aquell atemptat 
no faci saltar pels aires la convivència soci-
al. Se succeiran els actes commemoratius 
posteriors en record de les víctimes i els 
arxius de Barcelona i Cambrils recullen els 
testimonis que la població ha anat deixant 
al lloc dels fets, recordant també la cam-
panya de l’AAC-GD #ArxivemElMoment. 
Al grup de conversa interna del Grup de 
Treball en Transparència i Dades Obertes 
de l’Associació Arxivers, el Vicenç Ruiz ens 
parla de Documenting the Now i que ells 
ja tenen eines per arxivar hashtags, així 
que em disposo a descarregar Twarc i a 
provar-lo. Però de seguida m’adono que 
no serà tan fàcil, ja que hi ha limitacions 
temporals i de capacitat del meu sistema 
a casa que m’impedeixen poder capturar 
tota la informació dels hashtags del mo-
ment com #NoTincPor. Però, tot i això, 
aquell va ser una primera vegada i com 
acostumen a fer les primeres vegades, ens 
ensenyaria que les coses importants s’han 
de preparar amb previsió i coneixent molt bé 
com funciona tot plegat abans de posar-s’hi. 
Però mira, per fi descobria una aplicació 
pràctica de captura i preservació de xarxes 
socials, ja que fins llavors només havia pogut 
elucubrar amb suposicions i casos hipotètics.

Passen les setmanes, i per si aquell mes 
de setembre de 2017 no tinguéssim prou 
emocions amb la campanya electoral d’un 
referèndum d’independència, va i compro-
vo com a l’Estat espanyol, crear un reposi-
tori obert a GitHub per arxivar el codi de la 
web del referèndum d’independència que 
se celebraria a Catalunya l’1 d’octubre, et 
podia portar a ser citat a comissaria i tam-
bé als jutjats, perquè un fiscal va creure 
que se t’havia d’investigar a tu i un grapat 
de persones més per sedició, desobedi-
ència, organització criminal i malversació 
de cavals públics. A males podien caure 
de 15 a 25 anys de presó segons el Codi 
Penal espanyol de llavors. Però tampoc 
ens lamentarem massa ara quan finalment 
mesos més tard, un jutge va entendre el 
raonament d’aquella acció i va arxivar el 
cas, com havia de ser. Doncs va i enmig 
d’aquella voràgine no se’ns acut res més 
que contactar amb Documenting the Now 
perquè hem de capturar els hashtags del 

debat a Twitter al voltant del referèndum 
d’independència. És així com iniciem una 
conversa més estable amb l’Ed Summers 
i el seu equip en la que nosaltres apor-
taríem el coneixement informatiu sobre 
quins hashtags eren més rellevants i ells 
s’encarregarien de la captura tècnica. 
Aquella captura tindria el seu moment més 
emotiu quan l’Ed ens visitaria al Congrés 
d’Arxivística de Catalunya de l’any 2019 
a Sant Feliu de Guíxols, fent-nos entrega 
física d’aquella captura que fins llavors 
s’hostatjava per seguretat als Estats Units.

Dijous 26 d’abril de 2018 cap al migdia. 
M’assec per dinar a una terrassa de l’edifici 
on té les oficines Agbar on jo treballava 
llavors. De cop al mòbil surt la notícia que 
s’ha publicat la sentència del Cas de la 
Manada. Mentre vaig llegint preocupat 
la notícia, les noies de la taula del cos-
tat acaben de rebre la notícia també i es 
posen a relatar experiències on s’han vist 
assetjades arreu, i m’adono que d’aquella 
notícia del dia en sortiran hashtags. El dia 
es farà llarg, però encara se’n faran més les 
setmanes posteriors. Si aquell dijous em 
preocupa saber si #NoEsAbusoEsViolación 
serà definitivament el hashtag més actiu, la 
cosa es complicarà quan vegi que apareix 
aquell cap de setmana un hashtag amb 
testimonis en primera persona molt més 
directe i que va agafant un volum encara 
més alt: ha nascut el hashtag #Cuéntalo. I 
el que m’esperarà seran dies i nits en vetlla 
veient un terminal de l’ordinador de casa 
on l’aplicació Twarc estarà oberta dies i 
dies seguits, amb mi davant seu mirant 
que el cursor del terminal amb GNU/Linux 
no deixi de parpellejar perquè si es para 
llavors podria ser que el meu per llavors 
modest ordinador de sobretaula s’hagi 
saturat. Si el sistema de captura es blo-
queja, em quedo sense espai al disc dur o 
se’n va la llum de casa, puc perdre ves a 
saber quina quantitat de testimonis al llarg 
d’aquelles hores, dies i setmanes. Alguns 
d’aquests problemes no els podria resoldre 
fins molt temps després amb un ordinador 
de més capacitat i instal·lant un sistema 
d’alimentació ininterrompuda a casa. La 
resta és història i la teniu explicada a la 
web de Proyecto Cuéntalo, un projecte 
que ens portaria durant anys a recórrer 
les principals capçaleres informatives tant 
de Catalunya com de l’Estat espanyol.

Arribem a un 28 de juny de 2019. Estic 
de vacances a Madrid, i penso passar tot 
aquell cap de setmana de concert en con-
cert al Download Festival, veient un munt 
de bandes de la meva adolescència que 
tenia pendents. Però el que havia de ser 
un divendres matí a l’habitació de l’hotel 
dormint totes les hores possibles per poder 
aguantar despert el màxim d’hores la nit 
pròxima, no serà ben bé així. Ja fa uns dies 
que uns incendis estan arrasant la Ribera 
d’Ebre, i tot i que a Madrid allò no és l’ac-
tualitat informativa de la setmana, alguna 
cosa havia anat rebent pel meu compte. 
Doncs bé, aquell matí de finals de juny, a 
les 9:51 em desperta la trucada del Gerard 
Mercadé, director de l’Arxiu Comarcal de la 
Ribera d’Ebre, que disculpant-se per tru-
car-me en plenes vacances, em consulta la 
possibilitat de si m’interessaria dur a terme 
una captura dels testimonis i fotografies 
que s’estan publicant aquells dies a Twitter 
sobre els incendis. Agafo el meu portàtil 
que sempre duc als viatges per consultar 
coses i planificar visites per l’indret on em 
trobi, i faig una primera cerca de hashtags 
del moment que ja capturaré quan torni a 
casa. És així com neix el projecte de fons 
#ArxivemElFoc que vam poder presentar 
l’any 2020. Aquell projecte potser no va 
tenir el gran impacte mediàtic dels an-
teriors, però va demostrar que també es 
podien contemplar projectes de captura i 
preservació a nivell molt més local sobre 
memòria social concreta d’un territori de 
Catalunya en un moment i fets molt de-
terminats.

No voldria deixar-ho només en la meva 
experiència personal i també anomenaré 
la campanya de l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya que l’any 2020 impulsà amb el 
nom #ArxivemLaCovid19, i que es captu-
raria també focalitzant-ho al cas de Reus 
a partir de la proposta que se’m va fer des 
de l’Arxiu de Reus a partir d’una proposta 
que em va fer l’Elisenda Cristià arxivera de 
Reus. Aquell any no només faríem captures 
del hashtag sinó que també participaríem 
en xerrades i conferències, com per exem-
ple una del Consell Internacional d’Arxius 
dins de la Setmana Internacional d’Arxius 
sobre com havíem treballat tots aquests 
anys amb dades obertes i arxius socials.

Una bifurcació en el camí:
és veritat que tanquen  

Twitter? 

28 DE NOVEMBRE DE 2022

ANIOL MARIA VALLÉS.  
Arxiver, consultor i membre  
del Grup de Treball sobre 
 Transparència i  
Dades Obertes de l’AAC-GD

És cert que al cap dels 
anys hem assolit grans 

fites dins Twitter com 
que ens aprovessin 

l’accés Twitter Acade-
mic, que ens permet fer 
captures des dels inicis 

d’aquesta xarxa sense 
limitacions de temps ni 
mida, però pel camí no 

sabem quants perfils 
i missatges rellevants 

s’hauran perdut.

A quests dies hem vist com la 
compra de Twitter per part 
d’Elon Musk portava també a 

tota una onada de topades i exabruptes 
entre treballadors més experimentats i 
el nou amo de la companyia. Hi ha hagut 
dimissions en viu i en directe per la xarxa 
social a la vista de tothom, però també qui 
es va acomiadar via interna a través del 
Slack propi de Twitter. Tot plegat començà 
amb un correu electrònic amb l’assumpte 
“Una bifurcació en el camí” que el mateix 
Elon Musk va enviar a tots els treballadors 
i en el qual informava el personal de la 
companyia sobre l’ultimàtum de si accep-
taven el formulari on es comprometien a 
augmentar les hores i càrrega de feina o 
serien acomiadats. Anteriorment, el nou 
amo de Twitter ja havia acomiadat 7.500 
treballadors de la companyia just quan en 
va prendre el control. Per si voleu veure 
els missatges més rellevants dels treba-
lladors de Twitter els trobareu al hashtag 
#LoveWhereYouWorked.

En tota aquesta voràgine informativa hi va 
haver previsions de tota mena. N’hi havia 
que argumentaven que era una catarsi 
necessària per a esbrinar quin valor tenia 
realment salvar Twitter, a costa d’empè-
nyer bona part dels treballadors a arribar 
al seu límit, i si podien seguir les exigències 
dels grans canvis que promet Elon Musk en 
aquesta xarxa social. D’altres especularen 
sobre les relacions de Musk i la Xina, que 
podria derivar en una intrusió xinesa dins la 
informació interna que Twitter té dels seus 
usuaris, en una mena d’intercanvi de favors 
pels marges de benefici que Tesla aconse-
gueix fabricant a la Xina. Com no, tampoc hi 
va faltar l’anàlisi anticapitalista que teoritza-
va sobre les possibles conseqüències de la 
caiguda d’un gegant tecnològic. I també ens 

vam trobar grans esglais de com es podria 
perdre un dels arxius de fons socials més 
important de la història contemporània, que 
és el que més em va cridar l’atenció a mi.

Per si us dura la inquietud, sapigueu que 
també n’hi ha que s’han aventurat directa-
ment a publicar un protocol sobre com aban-
donar Twitter i no perdre reputació d’usuaris 
en el procés. El meu consell personal? Calma i 
perspectiva, perquè diria que encara tindrem 
l’oportunitat de saturar de nou Twitter amb els 
bons desitjos pel pròxim Cap d’Any almenys. 
Però abans, aprofitaré que els arxius de xar-
xes socials poden ser novament actualitat 
mediàtica, i acceptaré la proposta d’escriure 
novament sobre la preservació de xarxes per 
si us ve de gust llegir-ho.

Procuraré no caure en la síndrome de Cas-
sandra, però al sector professional de l’ar-
xivística catalana ja fa un lustre o més que 
anem tractant la temàtica de preservar les 
xarxes socials per si mai apareixia l’amenaça 
que tanquessin. De fet, divendres passat 
25 de novembre, feia 4 anys que obríem el 
perfil a Twitter de Proyecto Cuéntalo on vam 
explicar el propi projecte i seguim difonent 
testimonis de violència de gènere. Així que 
més que posar-me a malparlar contra els 
oportunistes que no fan res més que xerrar 
en la teoria i no actuen a la pràctica, faré 
una cosa que diria que no he fet mai enca-
ra i és narrar com comencen realment els 
projectes de preservació de xarxes socials 
en què he participat fins ara.

Un 17 d’agost de 2017, arriba a les panta-
lles dels nostres mòbils la notícia que una 
furgoneta està atropellant gent Rambla 
de Barcelona avall. Aquella tarda recordo 
passar-la contactant per WhatsApp amb la 
família que encara resisteix vivint al barri del 
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El diari digital de l’Associació de Professionals de
l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya

20 anys de l’ESAGED
(2002-2022)

29 DE NOVEMBRE DE 2022

RAMON ALBERCH I FUGUERAS. 
Director ESAGED  
entre els anys 2002 i 2016

La creació d’una  
Escola específica per a 
la docencia, la recerca 
i la consultoria en arxi-
vística i gestió de do-
cuments en el marc de 
la Fundació Universitat 
Autònoma de Barce-
lona-UAB és una ini-
ciativa única arreu de 
l’estat espanyol i ho-
mologable amb altres 
escoles de referència 
europea.

E ls dies 10 i 11 de novembre, 
mitjançant sengles actes duts 
a terme a l’Arxiu Nacional i a la 

Universitat Autònoma de Barcelona, se 
celebraven els vint anys de la fundació de 
l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (ESAGED-UAB). Val a dir 
que es va tractar d’una celebració sota 
dues perspectives; la primera més formal, 
la segona més distesa i fins i tot heterodo-
xa en els seus plantejaments.

Així l’acte de l’Arxiu Nacional fou presidit 
pel Rector de la UAB, el Dr. Javier Lafuen-
te, amb intervencions del mateix Rector, 
de la Sra. Sònia Hernàndez, directora de 
Patrimoni Cultural de la Generalitat, la Sra. 
Mariona Corominas, presidenta de l’Asso-
ciació d’Arxivers de Catalunya que, al seu 
moment, impulsà i negocià l’acord amb la 
UAB, el Dr. Ramon Alberch, en tant que 
director de l’ESAGED del 2002 al 2016 i el 
Sr. Francesc Giménez, president de l’As-

sociació de professionals de l’Arxivística 
i de la Gestió de Documents de Catalunya 
en un acte conduït pel Dr. Joan Pérez Ven-
tayol, actual director de l’Escola. En totes 
les intervencions es va posar en relleu la 
gran influència de la creació de l’Escola en 
el desvetllament de l’arxivística catalana, 
la seva contribució a la dignificació i pres-
tigi de la professió a la societat i també la 
importància per al col·lectiu professional 
del fet de comptar amb una titulació univer-
sitària. Com a cloenda de l’acte es va poder 
escoltar una conferència en línia impartida 
per la Dra. Luciana Duranti, de la Univer-
sitat British Columbia de Vancouver, que 
va reflexionar sobre els reptes actuals de 
la professió.

Per cloure l’acte es va oferir un homenatge 
de reconeixement a tres professors que 
porten vint anys dictant classes sense in-
terrupció: la Dra. Marta Franch, el Dr. Pere 
Guiu i la Dra. Remei Perpinyà. Al seu torn, 
l’acte celebrat a l’hotel Exe Campus a la 

Autoria: Arxivística i Gestió Documental – FUAB Formació.

I per trobar una aportació final, explicar 
que el 2021 decideixo que és hora de re-
copilar anys d’experiència, així que en uns 
dies lliures, vaig dur a terme un projecte 
ambiciós que feia anys que em rondava 
pel cap cada vegada que em preguntaven 
“i tot això que expliques com ho podem 
fer nosaltres?”, així que vaig crear el portal 
How To Archive It. Un lloc on podeu trobar 
xarxa social, servei per servei, aplicació per 
aplicació, de quina manera podeu exportar 
les vostres dades, arxivar-les i després ja 
decidireu com les preserveu abans que 
tanquin.

Segur que m’he deixat molts més projec-
tes, i us animo que si us sembla bé, els 
comenteu al llarg d’aquests dies a les xar-
xes socials i acabem d’evidenciar que l’ar-
xivística catalana sí que ha parlat de com 
capturar i preservar xarxes socials. Una 

altra cosa és si s’han trobat orelles que es-
coltessin i entenguessin el que explicàvem. 
Perquè a la pregunta de “s’està preservant 
el que es publica a Twitter?” la resposta 
és sí. Però s’està fent des de l’activisme 
tant d’arxius públics com privats, de forma 
puntual i amb mitjans que s’aconsegueixen 
sobre la marxa. Tot i que hem d’agrair que 
hi ha hagut projectes que sí que han rebut 
gran finançament i amb els quals s’han 
pogut publicar moltes dades i informació 
arxivada en obert per a ús públic en forma 
de fons d’arxius socials i datasets. També 
és cert a més, que al cap dels anys hem 
assolit grans fites dins de Twitter com que 
ens aprovessin l’accés Twitter Academic 
l’any 2021, que ens permet fer captures 
des dels inicis d’aquesta xarxa sense limi-
tacions de temps ni mida, però pel camí no 
sabem quants perfils i missatges rellevants 
s’hauran perdut.

I no us ocupo més temps. Només he vol-
gut aprofitar l’oportunitat de desfogar-me 
i explicar un grapat d’anècdotes casuals 
d’aquests anys sobre dur a terme projectes 
pràctics de captura i preservació de xarxes 
socials. Perquè a vegades tan sols cal una 
trucada, un missatge o un correu electrònic 
per respondre amb un: Fem-ho.

Captura de pantalla del correu del 2 de febrer de 2021 en què se’m confirmava que era admès a Twitter 
Academic.
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Hi ha molts altres fets que es podrien pon-
derar com iniciatives fructíferes assolides 
en aquests vint anys (2) però per raons d’es-
pai hem escollit aquelles que ens semblen 
més decisives. En tot cas cal remarcar que 
actualment la funció docent de l’ESAGED 
es palesa en els centenars de professionals 
integrats en administracions i empreses 
de Catalunya, l’Estat i la Unió Europea, el 
reconeixement creixent de la funció social 
de la professió i l’estímul que ha significat 
per a la millora de la situació de l’arxivística 
i la gestió de documents arreu del país.
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Autoria: Arxivística i Gestió Documental – FUAB Formació.

(1) Per a qui vulgui conèixer amb més detall l’evolució d’ambdós esdeveniments i poder visualitzar imatges i l’audiovisual final, us remetem 
a la pàgina web de l’ESAGED on hi ha una informació molt completa. 

(2) Una mostra de l’evolució primerenca de la formació i l’Escola la podeu trobar als articles de Ramon Alberch i Miquel Casademont: 
“La formación en archivística”, Information World, 18 (octubre de 1993), p. 3-4; Ramon Alberch i Flocel Sabaté: “Archivists’ training in 
Catalonia”, INSAR Information Summary on Archives, 3(Summer 1997), p. 8; Ramon Alberch, Joaquim Borràs, Laureà Pagarolas i Remei 
Perpinyà: “El programa d’estudis universitaris en arxivística, una proposta”, Lligall,13 (1998), p. 273-296;  Ramon Alberch, Alfred Mauri i 
Remei Perpinyà: “Esaged: història d’una ambició col·lectiva”, Lligall. Revista catalana d’arxivística, 22 (2004), p. 337-355 i Ramon Alberch: 
“La Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Una iniciativa pionera en el marco 
del estado español”, Memoria. V Seminario Internacional de archivos de tradición ibérica: los archivos al servicio de la sociedad. San José: 
Archivo Nacional, 2008, p. 273-280.

vila universitària, fou de caràcter lúdic i 
humorístic i amb tres parts ben diferen-
ciades. Una primera, en la qual, a partir 
d’unes preguntes orientadores presentades 
pel director de l’Escola Joan Pérez, varen 
anar intervenint de manera alterna antics 
professors de l’Escola: Blanca Martínez, 
Sònia Oliveras, Alfred Mauri i Ramon Al-
berch. En un to marcadament festiu es va 
fer esment dels atzarosos inicis de la for-
mació en arxivística, l’impacte de la inserció 
dels estudis en l’àmbit universitari, un munt 
d’anècdotes viscudes en aquests vint anys 
i finalment una reflexió optimista sobre el 
futur de l’Escola i la formació del sector. 
Seguidament, sota la conducció i impuls 
de l’Alan Capellades, es va obrir un torn 
d’intervencions en el concurs batejat com 
a “Passa la Grapa” on seguint la línia del 
conegut concurs televisiu “Pasapalabra”, 
es plantejà un joc de preguntes a dos grups 
d’antics alumnes que havien de contestar 
qüestions referides a l’arxivística. El primer 
grup era format per Ariadna Gau i Raimon 
Nualart i el segon per Martí Villanueva i 
Ariadna Selva.

També es va lliurar el premi al millor treball 
de Màster de recerca a Núria Cañellas per 
part de Francesc Giménez, president de 
l’Associació i el títol del mestratge als es-
tudiants de la darrera promoció. Un emotiu 
audiovisual amb intervencions de perso-
nes vinculades a l’Escola des del sector 
acadèmic i empresarial i la intervenció de 
la Dra. Maria Valdés, vicerectora d’Estudis 
i Innovació Docent va cloure l’acte que va 
ser seguit per un nombrós públic (1).

En tots dos actes va quedar palès l’impac-
te que suposà al seu moment la creació 
de l’Escola en l’àmbit professional, però 
sobretot en l’aspecte de potenciació de la 
professió a l’administració i l’empresa. Cal 
tenir present que fins a l’inici del mestratge 
impulsat per l’Associació en col·laboració 
amb l’Institut d’Estudis Medievals de la 
UAB els anys noranta del segle passat amb 
edicions consecutives a Barcelona, i més 
tard a Girona, Lleida i Tarragona, el pano-
rama de la formació en arxius de caràcter 
universitari era desolador. Es tractava d’un 
sector atomitzat, fonamentat en l’autoapre-
nentatge, i que encara era tributari d’una 
visió historicista dels arxius. Així, les suc-
cessives juntes directives de l’Associació 
del 1986 al 2002 varen maldar, tant en 
l’àmbit nacional com estatal, a promoure 
un programa de formació que fes realitat 
el lema d’una de les jornades dedicades 
a aquesta temàtica: “L’arxivística, d’ofici 
a ciència”. 

En realitat, la creació de l’Escola fou el re-
sultat d’un projecte col·lectiu que donava 
resposta a un clam del sector professional 
que entenia la importància de posar fi a l’ano-
malia de ser una professió mil·lenària sense 
titulació universitària. I fou possible no només 
per l’escalf del sector professional, sinó tam-
bé per la col·laboració fructífera entre la UAB 
i l’Associació professional. En aquest sentit, 
cal remarcar que la creació d’una Escola 
específica per a la docència, la recerca i la 
consultoria en arxivística i gestió de docu-
ments en el marc de la Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona-UAB és una iniciativa 

única arreu de l’estat espanyol i homologable 
amb altres escoles de referència europea com 
l’Escola de Marburg a Alemanya o l’Escola 
d’Amsterdam a Holanda.

Vist amb la perspectiva que fes el pas 
d’aquests vint anys, cal assenyalar algunes 
apostes que es varen fer al seu moment i 
que ara s’han mostrat ben encertades. La 
primera era situar els estudis en l’àmbit 
d’una Fundació, la qual cosa li conferia un 
dinamisme i una capacitat d’actuar en l’as-
pecte econòmic i infraestructural notable 
i a la vegada l’allunyava del perill que en 
aquells moments podia suposar adscriure 
l’Escola a Facultats i departaments de la 
mateixa universitat que per la seva ads-
cripció específica a un sector docent podia 
distorsionar la imperiosa necessitat de vi-
sualitzar el caràcter integrador i transver-
sal de la ciència arxivística. Per tant, gestió 
autònoma i eficient, amb la realitat d’unes 
titulacions acreditades per la UAB, tant 
en els mestratges com en els postgraus, 
el doctorat i els cursos d’especialització. 

Una segona aposta que ha estat central 
en l’èxit de l’Escola va ser apostar des 
del primer minut per oferir una ambiciosa 
oferta de pràctiques que ha permès als/
les estudiants, d’una banda, introduir-se 
de manera directa en el món del treball i 
poder aplicar en una organització real els 
coneixements adquirits i, de l’altra, assolir 
que fossin retribuïdes de manera que ajuda 
a pal·liar els costos econòmics dels estudis. 

I una tercera i darrera aposta ha estat eri-
gir-se en una institució d’excel·lència. N’és 
prova la pluralitat de titulacions ofertes, el 
fet que l’ESAGED fos la primera organització 
en l’àmbit mundial en ser certificada en la 
moderna ISO 30301 de sistemes de gestió 
per a documents el 2013 i també que fos una 
institució pionera en assolir l’acreditació del 
mestratge com a títol oficial en el marc de 
l’Espai Europeu d’Educació Superior esde-
venint un referent i model d’acompliment 
dels requisits exigibles per l’ANECA dins de 
la mateixa UAB. 
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El discurs de l’exposició s’organitza en 6 
àmbits i compta amb 14 plafons2.

El primer àmbit, “Dels magatzems de 
paper als Arxius Judicials”, és el nucli 
central del discurs expositiu i relata l’inici 
i l’evolució de les actuacions del Departa-
ment de Justícia en els Arxius Judicials 
de Catalunya. En aquell moment inicial, 
l’any 1991, l’actuació va haver d’encarar la 
gestió de veritables magatzems de paper, 
dipòsits desorganitzats de documentació 
amuntegada i, en la majoria dels casos, 
en molt mal estat de conservació. La Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català, va establir, però, que tots 
els documents dels òrgans de l’Adminis-
tració de justícia radicats a Catalunya, de 
titularitat estatal, formen part també del 
patrimoni documental de Catalunya.

Tot i que l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya de 1979 atribuïa a la Generalitat de 
Catalunya competències en relació amb 
l’Administració de justícia i que el Depar-
tament de Justícia es va recuperar l’any 
1980, no va ser fins l’any 1990 que es 
van materialitzar els primers traspassos 
de competències en matèria de provisió de 
mitjans materials i econòmics per al fun-
cionament dels jutjats i tribunals, a partir 
dels quals el Departament va poder iniciar 
les actuacions en els Arxius Judicials.

Així, l’any 1991, el Departament de Justícia 
va iniciar la intervenció en els Arxius Judi-
cials, amb la dotació de tres tècnics arxi-
vers en els dipòsits d’arxiu de l’antiga seu 

dels jutjats d’instrucció i penals de Barce-
lona. Abans, només el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) i l’Audiència 
Provincial de Barcelona, amb seu al Palau 
de Justícia de Barcelona, disposaven d’un 
arxiu amb personal tècnic arxiver mentre 
que la majoria dels dipòsits de la documen-
tació dels jutjats i tribunals de Catalunya 
es trobaven saturats i en males condicions.

 Les primeres actuacions del Departament 
de Justícia als Arxius Judicials, concen-
trades en el partit judicial de Barcelona, 
van prioritzar:

·L’organització dels espais d’arxiu i el 
control de la documentació més recent 
que s’hi custodiava, per assegurar-ne la 
conservació i accessibilitat.

·El tractament arxivístic o la transferència 
de la documentació més antiga o de gran 
valor històric als arxius històrics del De-
partament de Cultura.

·La formació del personal dels jutjats i tri-
bunals en arxivística i gestió de documents.

Pel que fa a les actuacions de tractament 
arxivístic de fons judicials de gran valor 
històric, que en bona part es trobaven en 
molt mal estat, destaquem entre altres: 

·1991-1992. Classificació i catalogació de 
48 m de documentació del Tribunal Regio-
nal de Responsabilitats Polítiques (1939-
1945), custodiat a l’Arxiu Central del TSJC 
i de l’Audiència Provincial de Barcelona.

·1992. Descripció i classificació de la do-
cumentació més antiga (1870-1966) del 
Registre Civil de Barcelona.

·1997-1999. Trasllat i tractament arxivístic 
a l’Arxiu Nacional de Catalunya d’uns 500 
m de plets civils dels segles XVII-XIX de la 
Reial Audiència de Catalunya, procedents 
de l’Arxiu Central del TSJC i de l’Audiència 
Provincial de Barcelona.

·2002-2009. Descripció i classificació de 
1.400 m de documentació del 1844 al 
1988, procedents de l’Arxiu Central del 
TSJC i de l’Audiència Provincial de Bar-
celona.

·2003 – 2009. Classificació i catalogació 
inicial de 360 m de documentació del 
Tribunal Tutelar de Menors de Barcelona 
(1921-1989), custodiat a l’Arxiu Central 
dels Jutjats de la Ciutat de la Justícia de 
Barcelona.

·2005-2008. Classificació i catalogació de 
264 m de documentació corresponents 
als jutjats de “vagos y maleantes” (1945-
1971) i als jutjats de Perillositat i Rehabi-
litació Social de Barcelona (1971-1985), 
custodiats a l’Arxiu Central dels Jutjats de 
la Ciutat de la Justícia de Barcelona.

·2010. Inventari de 4,8 m de documentació 
del Tribunal Industrial de Barcelona (1934-
1938), custodiat a l’Arxiu Central del TSJC 
i de l’Audiència Provincial de Barcelona.  

Estat del dipòsit dels jutjats socials de Barcelona (1994). 
Foto: SABEJ.

Documentació històrica del Registre Civil de Barcelona (1870-1966). 
Fotos: Jaume Enric Zamora.

30 DE NOVEMBRE DE 2022

“Justícia i arxius”:  
31 anys dels Arxius  

Judicials de Catalunya  

El passat 18 de  
juliol es va inaugurar 
l’exposició “Justícia  

i Arxius” a l’espai  
expositiu del  

Districte Administratiu 
de la Generalitat  

de Catalunya,  
a Barcelona.

BIBIANA PALOMAR BARÓ.  
Cap del Servei d’Arxius, Biblioteques  
i Efectes Judicials del Departament  
de Justícia, Drets i Memòria
RAMON SABALL BALASCH.  
Coordinador d’arxius judicials  
de Catalunya del Departament 
de Justícia, Drets i Memòria

L es primeres actuacions del De-
partament de Justícia1 en els Ar-
xius Judicials es van iniciar l’any 

1991, després de rebre el traspàs de les 
primeres competències en mitjans mate-
rials per al funcionament de l’Administra-
ció de justícia, que fins aleshores exercia 
l’Estat. Per això, des del Servei d’Arxius, 
Biblioteques i Efectes Judicials (SABEJ), 
com a unitat d’aquest Departament res-
ponsable de l’impuls i de l’acció als arxius 
dels jutjats i tribunals de Catalunya, vam 
preveure dedicar el seminari d’Arxius 
Judicials, que reuneix presencialment el 
personal dels Arxius Judicials de Catalu-
nya, a celebrar els 30 anys de trajectòria 
al llarg del 2021.

Per enfocar un període llarg d’acció con-
tinuada, en aquest cas d’una trentena 
d’anys, en un projecte col·lectiu que suma 
la dedicació i l’esforç del personal que tre-
balla i ha treballat als Arxius Judicials de 
tot el país, enteníem que era important 
fer una mirada enrere per repassar l’ex-
periència, per pensar, alhora, que aquesta 
mirada retrospectiva dels reptes afrontats 
i assolits havia de servir no només per ce-
lebrar-los, sinó també per mirar endavant 
identificant i delimitant els nous objectius.

Malgrat la previsió inicial, les dificultats i 
la incertesa que va provocar la pandèmia 
de la COVID19, durant bona part dels anys 
2020 i 2021, van aconsellar traslladar la 
celebració del 31è aniversari de l’acció del 
Departament de Justícia als Arxius Judici-
als de Catalunya a l’any 2022.

Inicialment, la celebració es va pensar 
exclusivament en clau interna. Però te-
nint present que els Arxius Judicials són 
possiblement uns dels arxius menys cone-
guts i més singulars, per raó de la gestió 
autonòmica de documentació de titularitat 
estatal, des del SABEJ vam entendre que 
el material que estàvem preparant podia 
ser mostrat en una exposició de petit for-
mat. D’aquesta manera, es va voler fer 
més visible la funció dels Arxius Judicials 
presentant-la inicialment a la seu del Dis-
tricte Administratiu de la Generalitat de 
Catalunya, a Barcelona, per impulsar-ne 
després la itineració per diferents seus, 
judicials i administratives, incloent els 
equipaments d’arxius.

En aquest sentit, l’objectiu de l’exposició 
“Justícia i Arxius” és presentar i posar en 
valor l’acció i les fites assolides pel Depar-
tament de Justícia en matèria d’Arxius Ju-
dicials durant els darrers 31 anys. Plafó inicial de l’exposició. Foto: SABEJ.
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Actualment, disposem de 5 taules d’avalu-
ació i accés de documentació judicial que 
s’han aplicat a 875.559 expedients judici-
als, dels quals se n’han eliminat 833.973 i 
conservat 41.586.

En el quart àmbit de l’exposició s’explica 
com s’ha portat a terme la informatització 
de l’arxivament de la documentació judi-
cial, en 3 fases:

·Fins l’any 2006, els Arxius Judicials dispo-
saven exclusivament d’una base de dades, 
administrada localment.

·Del 2006 al 2013 es van crear i implemen-
tar els mòduls informàtics d’arxiu de gestió 
i d’arxiu central en el sistema de tramitació 
processal Temis 2 dels jutjats i tribunals 
de Catalunya i ja permeten l’aprofitament 
de les dades que es generen durant la tra-
mitació processal.

·A partir del 2015 es desplega el mòdul in-
formàtic d’arxivament (AGU) en el sistema 
informàtic e-justícia.cat, que des del 2013 
està substituint progressivament Temis 2. 
A través d’AGU es gestionen, actualment, 
uns 5 milions d’expedients arxivats en su-
port paper de les jurisdiccions civil, social 
i contenciosa administrativa.

El cinquè àmbit de l’exposició presenta l’ar-
xiu judicial electrònic com a principal repte 
de futur en què està treballant el personal 
tècnic dels Arxius Judicials de Catalunya, 
en col·laboració amb professionals d’altres 
disciplines i unitats del Departament de 
Justícia, Drets i Memòria, d’altres depar-
taments de la Generalitat de Catalunya i 
de l’Estat. 

Finalment, el sisè i darrer àmbit exposa 
un recull de fotografies del personal que 
fa possible el funcionament dels Arxius 
Judicials, i dels equipaments, al SABEJ i a 
les diferents demarcacions territorials del 
Departament de Justícia, Drets i Memòria: 
Barcelona ciutat, Barcelona comarques, 
Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre.

La consellera Lourdes Ciuró va inaugurar 
l’exposició el passat 18 de juliol a l’espai 
expositiu del Districte Administratiu de 
Barcelona, on hi ha romàs fins al 18 de 
novembre, a l’abast de les persones que 
treballen en aquesta seu o la visiten. A 
més, s’han organitzat fins a 11 sessions 
de visites guiades, per la cap del SABEJ, 
amb més de 250 participants de diferents 
col·lectius: personal tècnic arxiver, perso-
nal del Departament de Justícia, Drets i 
Memòria i personal de l’Administracio de 
justícia.

Documentació de la Reial Audiència de Catalunya i dels jutjats de Barcelona ingressada 
a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). Fotos: ANC.

Assecat d’expedients al sol al Palau de Justícia de Barcelona (2005). Foto: SABEJ.

El Departament de Justícia va continuar 
desplegant les actuacions d’arxius i la 
dotació de personal tècnic arxiver a les 
audiències provincials de Girona, Lleida 
i Tarragona entre els anys 1998 i 2000 i, 
progressivament, a la resta dels partits 
judicials de Catalunya.

Avui dia, i com a resultat d’aquests 31 anys 
d’acció, el Departament de Justícia, Drets 
i Memòria garanteix el servei d’arxiu i ges-
tió documental a tots els partits i òrgans 
judicials de Catalunya a través de la Xarxa 
d’Arxius Judicials de Catalunya, que dispo-
sa actualment de 56 centres d’arxiu i 32 
tècnics arxivers, 11 auxiliars d’arxiu i 31 
persones de suport extern, i entoma un vo-
lum de treball molt elevat, com expliciten 
algunes de les dades dels Arxius Judicials 
de Catalunya corresponents a l’any 2021: 
291 km de documentació custodiada, 14,2 
km de documentació ingressada i 184.825 
sol·licituds de documentació.

Quan el Departament de Justícia va co-
mençar les actuacions als Arxius Judicials 
de Catalunya, ho va fer a través de l’Àrea 
d’Informàtica de la seva Secretaria General 
i amb la supervisió de la responsable de 
l’Arxiu Central del Departament, fins que 
l’any 2001 es van incorporar dos tècnics 
arxivers provinents dels Arxius Judicials, 
una com a cap de secció i l’altre com a 
tècnic arxiver, per impulsar i coordinar els 
programes d’arxius i biblioteques judicials 
des de la Secció de Suport Judicial, que 
l’any 2004 assoliria el nivell de Servei. 

Des del 2013 fins a l’actualitat, el Servei 
d’Arxius, Biblioteques i Efectes Judicials 
(SABEJ), que depèn de la Direcció Gene-
ral de Modernització de l’Administració 
de Justícia, dins de la Secretaria per a 
l’Administració de Justícia, pel que fa al 
programa d’arxius, s’encarrega d’impulsar 
i coordinar l’acció tècnica i la dotació dels 
mitjans personals i materials dels Arxius 
Judicials de Catalunya, comptant amb una 
cap de servei, un coordinador d’arxius i cinc 
tècnics arxivers.

El segon àmbit de l’exposició mostra dues 
de les principals actuacions efectuades 
quant a la recuperació de documentació 
judicial en suport paper afectada per si-
nistres, l’any 2005. La primera actuació, 
arran de la inundació per la fuita d’aigua en 
rebentar-se una canonada subterrània, va 
afectar uns 7.900 expedients dels arxius 
de gestió del Palau de Justícia de Barce-
lona, i va comptar amb un equip de treball 
de 27 persones que va funcionar durant 5 
mesos i que va aconseguir recuperar la to-
talitat dels expedients afectats. La segona 
actuació, arran de l’incendi al Jutjat de Pri-
mera Instància núm. 44 de Barcelona, que 
va afectar bona part de la documentació 
de l’oficina i de l’arxiu de gestió, va comp-
tar amb un equip de 21 persones durant 
5 mesos i el resultat final va ser de 5.193 
expedients tractats i recuperats i 1.630 
expedients identificats com a cremats i 
que s’haurien de refer. 

El tercer àmbit de l’exposició aborda l’ava-
luació de la documentació judicial, tenint 
present que, al llarg de bona part del segle 
XX i abans que intervingués el Departa-
ment de Justícia, a banda dels sinistres, es 
va destruir documentació judicial a causa 
de la Guerra Civil o de processos d’expur-
gació en què les necessitats d’espai pas-
saven pel davant de la correcta ponderació 
del valor dels documents.

És a partir del Reial decret 937/2003, de 
18 de juliol, de modernització dels arxius 
judicials, que el Departament de Justícia, 
mitjançant l’Ordre 552/2006, de 30 d’oc-
tubre, va crear la Junta d’Expurgació de 
la Documentació Judicial de Catalunya, 
l’òrgan administratiu que determina l’eli-
minació o la conservació de la documen-
tació judicial de manera coordinada amb 
la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació 
i Tria Documental (CNAATD), del Depar-
tament de Cultura. En aquest sentit, la 
Junta d’Expurgació elabora les propostes 
de taules d’avaluació i accés de cada sèrie 
de documentació judicial i les tramet a la 
CNAATD, perquè les aprovi. A partir de la 
disposició de taules d’avaluació de docu-
mentació judicial, el personal tècnic arxiver 
dels Arxius Judicials elabora les relacions 
d’expedients judicials a conservar o a eli-
minar, que els lletrats de l’Administració de 
justícia remeten a la Junta, per revisar-les 
i aprovar-les, i que es publiquen al DOGC 
com acords del conseller de cultura.
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La itineració de l’exposició “Justícia i 
Arxius” s’iniciarà al Palau de Justícia de 
Barcelona, abans d’acabar l’any 2022, i 
després s’instal·larà en diferents seus 
judicials i administratives arreu del país, 
restant a disposició també dels equipa-
ments d’arxius.

1- A partir del Decret 184/2022, de 10 d’octubre, de 
denominació i determinació de l’àmbit de competència dels 
departaments en què s’organitza el Govern i l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Justícia es 
denomina Departament de Justícia, Drets i Memòria.

2- Els plafons són de cartó rígid de niu d’abella.

Tractament i recuperació d’expedients afectats per l’incendi en un jutjat de 
primera instància de Barcelona (2005). Foto: SABEJ.

Visita responsables i tècnics dels arxius centrals administratius de les conselleries de la Generalitat 
i de l’ANC i del president de l’AAC (28 de setembre 2022). Foto: SABEJ.

Inauguració de l’exposició “Justícia i Arxius” per la Consellera (18 de juliol 2022). Foto: Dep. de Justícia.

L’ArxiRuta envelleix?
SERGI BORRALLO LLAURADÓ.  
Consell de Redacció de la DaDaF inalitza el quart any de vida de 

la Secció i hem aconseguit pu-
blicar 71 articles d’arxius d’ar-

reu del país. Cada cop hi ha més arxius 
visitats i menys arxius per visitar, no 
obstant això encara en queden moltís-
sims per a descobrir.

Fins el que portem d’any, hem pogut 
publicar 11 articles. Vam començar la 
primera meitat de l’any a tot drap, però 
després de vacances la majoria de pro-
fessionals estaven ocupats apagant 
focs o resolen la feina acumulada du-
rant l’estiu.

La veritat és que cada vegada costa més 
trobar arxius disposats a dedicar el seu 
temps per a mostrar els seus encants en 
el nostre diari digital. També es dona el 
cas que alguns accedeixen a participar-hi 
però costa que arribi el material per a 
fer-ho possible. Potser aquest podria ser 
un símptoma d’envelliment.

Ara bé, si ens fixem en els arxius visi-
tats durant el 2022, ningú discutirà que 
és una llista molt i molt completa, amb 
arxius molt variats i molt específics. Sin-
cerament, crec que és tot un luxe!

Per fer-ne quatre pinzellades, hem visi-
tat dos dels arxius amb més capacitat 
de Catalunya, l’Arxiu Central del Dis-
tricte Administratiu i l’Arxiu Municipal 
de l’Hospitalet de Llobregat; també un 
dels arxius més petits, l’Arxiu Municipal 
de Begur; un arxiu municipal capital de 
comarca amb molt bona sintonia amb 
l’arxiu comarcal, l’Arxiu Municipal de 
Mataró; dos arxius comarcals amb una 
ubicació esplèndida però alhora molt di-
ferents, l’un en un edifici històric, l’Arxiu 
Comarcal de la Conca de Barberà, i l’altre 
en un edifici de nova planta plenament 
integrat en la natura, l’Arxiu Comarcal del 
Berguedà; un centre arxivístic d’origen 
privat que integra bona part del patri-
moni històric municipal, el Museu Arxiu 
Tomàs Balvey de Cardedeu; un arxiu 
situat en un edifici històric a peu de la 
Catedral de Girona que conserva el llegat 

Envellir significa  
fer-se vell, però també 
és quelcom que perdu-
ra en el temps. Conse-
güentment,  l’ArxiRuta 
envelleix, de la mateixa 
manera que qualsevol de 
naltros cada vegada que 
bufem les espelmes. 
Aquesta afirmació es 
pot interpretar des d’un 
punt de vista positiu o 
des d’un punt de vista 
negatiu, segons com  
es miri.

DESEMBRE DE 2022
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oaquim Nadal és l’alcalde de la transformació de la Girona 
actual i de la seva projecció internacional. Nascut en una 
família de tradició catòlica, Joaquim era el gran de dotze 

germans. Estudiant història a Barcelona va entrar en contacte 
amb el Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Bar-
celona i també va ser delegat de curs. Es va llicenciar en Història 
(1970) i va fer els estudis de doctorat que varen culminar amb 
la tesi doctoral Comercio exterior y subdesarrollo. Las relaciones 
comerciales hispano-británicas, 1772-1914, defensada a la UB 
el 1975. Sota les sigles del PSC Joaquim Nadal va ser l’alcalde 
de Girona del 1979 al 2002. El 2003 va ser nomenat conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, càrrec 
que va exercir de 2003 a 2010. Aquell any passà a ser cap de 
l’oposició al Parlament de Catalunya. El 2013 es va reincorporar 
com a docent a la Universitat de Girona i des de llavors és direc-
tor de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. El 2013 
va anunciar que encapçalaria una plataforma unitària pel dret de 
decidir a Girona i l’octubre del 2015 abandonà el PSC després 
de 35 anys. El 2019 va ser nomenat doctor honoris causa per 
la Universitat de Perpinyà. Forma part del jurat del Premi Carles 
Rahola d’assaig, i des de la convocatòria 2020 ha estat nome-
nat president del jurat del premi Iluro. Va fer donació del seu 
fons documental i bibliogràfic a l’Arxiu Municipal de Girona l’any 
2007. Nadal és nebot del catedràtic d’història econòmica i antic 
director del Col·legi Universitari de Girona, Jordi Nadal i Oller.

Parlar d’arxius, què et suggereix?

Primer els arxius que he conegut, en segon lloc, alguns arxivers 
influents, i sobretot un món per descobrir, la memòria del 
temps i de la vida; el pàlpit econòmic, social, polític, religiós de 
les societats. La selecció de la documentació per les mateixes 
estructures socials i de poder. Sempre a l’horitzó una pregunta: 
què no ens ha arribat? I de qui?

És molt evident que has estat a molts arxius durant la teva 
carrera i que a casa teva, tenint en compte els teus antece-
dents familiars, d’arxius entenc que se n’ha parlat sovint i 
has vist com han anat canviant els arxius durant els darrers 
anys. Creus que els arxius són prou accessibles? Per què? 
Què ens falta? A parer teu, que  
cal millorar?

Crec que el panorama ha millorat molt i que les etapes d’incúria 
i abandonament s’han superat, en general. El salt a la digita-
lització ha significat un canvi d’escala per a la recerca. Però 
naturalment, no es pot digitalitzar, amb eficàcia, tot el que no 
està ordenat, classificat, catalogat, sistematitzat.

Creus que, en general, els arxius fan una bona difusió de la 
feina que fan i dels fons que custodien? Se’ls coneix prou? 
Què en milloraries?

Em sembla que amb comptades excepcions, no. Vull dir que 
encara massa sovint la dedicació principal és arxiu endins. 
Potser no pot ser de cap altra manera. Però la difusió i el 
coneixement, la socialització dels arxius, és una tasca impres-
cindible per a divulgar el seu sentit històric i el seu ús social. No 
se’ls coneix prou i encara ara massa sovint envolta una aura de 
misteri la descoberta de fons que en realitat són coneguts però 
no divulgats. Els historiadors a vegades ens pensem que hem 
descobert la sopa d’all quan el que fem nostre era ben conegut 
però potser mal divulgat.

Avui els arxius poden elaborar productes de difusió que en 
multipliquen el coneixement i l’accessibilitat. Calen equips per 
a fer-ho i cal sentit del “servei d’arxius” i del servei dels arxius 
per a desmonopolitzar la informació.

Joaquim Nadal Farreras
21 DE MARÇ DE 2022

ALEXIS SERRANO MÉNDEZ .  
Consell de redacció de la DaDa

J

dels arquitectes gironins, l’Arxiu Històric 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
a Girona; dos arxius privats relacionats 
amb la música i el teatre que gestionen el 
patrimoni de dues institucions catalanes 
amb una trajectòria històrica envejable i 
amb gran impacte internacional, l’Arxiu 
del Gran Teatre del Liceu i el Centre de 
Documentació de l’Orfeó Català-Palau de 
la Música Catalana; i per acabar de posar 
la cirereta, un dels tres arxius notarials 
més importants del món, l’Arxiu General 
de Protocols de Barcelona.

Aquesta secció, a banda de mostrar la gran 
diversitat d’arxius del país, també ens re-
corda el valor dels arxius i documents que 
custodiem a Catalunya i ens mostren que 
no tenim res a envejar a la resta dels països 
del món.

Analitzant l’onzena d’arxius visitats aquest 
2022, vuit corresponen a la demarcació de 
Barcelona (73%), dos a Girona (18%) i un 
a Tarragona (9%). Si ens fixem en el règim 
jurídic dels arxius, vuit són de titularitat pú-
blica (73%) i tres de titularitat privada (27%). 
Finalment, tenint en compte la tipologia d’ar-
xius, quatre han estat municipals (37%), tres 
de la Generalitat (27%), tres privats (27%) i 
un de l’Estat (9%).

Agraïr sincerament la col·laboració a: Lluï-
sa Rodríguez Muñoz, Montse Gomà Cortès, 
Núria Casellas Noguer, Oriol Valls, Montser-
rat Clavell Pons, Abel Rubió Serrat, Teresa 
Blanch Bofill, Adriana Vázquez Balló, Hele-
na Escobar Socias, Elena Rosales Cantarell, 
Marta Grassot Radresa i Antoni Albacete 
Gascón.Per acabar i retornant al tema de 
l’envelliment de l’ArxiRuta, és probable que 
no estigui envellint la Secció, sinó el seu con-
ductor, possiblement ha arribat el moment 
de fer un canvi de cicle.
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La documentació que genera l’Insti-
tut Català de Recerca en Patrimoni 
Cultural constitueix un testimoni, 
una evidència de les activitats que es 
realitzen. En aquest sentit, i davant 
l’elevada producció de documents i 
dades, es fa del tot necessari gesti-
onar-la correctament (és a dir, es fa 
necessària una bona gestió documen-
tal). La institució n’és conscient? En té 
cura? Hi ha algun professional arxiver 
que se’n cuidi?

Som massa petits per tenir un arxiver. 
Haurem d’acabar tenint-ne un. En som 
conscients i en tenim cura, però el nos-
tre recorregut de millora és immens. 

Amb relació a la professió d’arxiver, 
quina creus que és la tasca que realit-
zen actualment els arxivers-gestors de 
documentació? Creus que ha anat can-
viant la professió als darrers temps? 
Quina creus que és la percepció que la 
gent té del col·lectiu?

Ha canviat molt i en la bona direcció. 
Avui els arxivers són els principals 
prescriptors del sentit i la funció de la 
professió. Van per davant de la societat.

Els arxius gestionen documents en 
diversos suports: des del pergamí als 
suports digitals, passant pel paper, 
suports plàstics (audiovisuals, sonors), 
vidre (primera fotografia) … La gestió 
dels documents electrònics suposa 
un gran repte en el món dels arxius 
(i de les organitzacions en general). 
Quin creus que ha de ser el paper dels 
arxius en l’entorn electrònic i de dades 
cap al que avancem?

Els arxius han de garantir, des d’una 
perspectiva nova, que amb els nous 
suports no perdérem qualitat i traça-
bilitat de la informació. L’exemple dels 
correus electrònics és molt evident; 
s’ha de saber quins correus tenen valor 
administratiu i per què.

El 2007 vas lliurar el teu fons docu-
mental personal a l’Arxiu Municipal de 
Girona. Et va costar desprendre-te’n? 
Quina va ser la teva motivació 
en fer-ho?

No em va costar gens. En realitat aquest 
fons és un “work in progress”. M’hi va 
ajudar i podríem dir que amb naturalitat 
m’hi va empènyer en Joan Boadas.

En la teva dilatada trajectòria dedica-
da a la investigació i a la política està 
clar que has tingut molta relació amb 
el món dels arxius i dels seus profes-
sionals, en podries explicar alguna 
anècdota relacionada?

Sempre recordaré els nostres peregri-
natges per arxius municipals i parro-
quials. El contrast entre els diferents 
arxius visitats. Els arxius senyorejats 
per coloms i gavines, sotmesos a les 
inclemències del temps, a les humitats 
i els degoters. Els arxius sense vidres. 
Ho recordaré com un temps feliçment 
superat.

Molts recordem la teva presència al 
Congrés d’Arxivística de l’any 2005 
a Terrassa, quan eres Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, 
més enllà d’aquella participació insti-
tucional, quina ha estat la teva relació 
amb l’Associació d’Arxivers-Gestors de 
documents de Catalunya?

De seguiment de les seves activitats, de 
coneixement dels seus orígens i la seva 
evolució, de coneixement de les seves 
publicacions.

Moltes gràcies per la teva atenció!

Què creus que aporten els arxius a la 
societat, i què més podrien aportar?

No és fàcil de dir. Custòdia i memòria 
del temps i de l’espai. Accés a aquesta 
memòria. Facilitar la captació de fons, 
generar dinàmiques positives per a 
l’obtenció de fons mal custodiats en 
els àmbits privats, estimular la reflexió 
històrica, el pensament crític. Preservar 
el passat de la destrucció. Facilitar una 
arquitectura eficient a les institucions.

En la teva trajectòria com a alcalde  
i més tard com a Conseller de la Gene-
ralitat et vas implicar  
qüestions arxivístiques? 

Si, en diferents àmbits, amb transfe-
rències ordenades a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya i rescatant de l’oblit fons 
arxivístics abandonats en golfes i magat-
zems impropis.

Què creus que pot aportar la teva 
condició de director a l’Institut Català 
de Recerca en Patrimoni Cultural a la 
documentació custodiada en arxius?

Una mirada atenta i oberta. Una interro-
gació constant. L’intent d’una exploració 
i explotació intel·ligent. L’impuls de 
sistemes de catalogació integrats sobre-
tot de fonts disperses malgrat tenir una 
mateixa procedència. Passa sovint, per 
exemple, amb fons fotogràfics.
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de la professió (falta bastant encara), la 
carrera entre l’avenç de les tecnologies 
i la nostra capacitat d’assumir la gestió 
de la conservació de la informació, i la 
capacitat d’obtenir recursos suficients 
per a complir amb les missions. Existeix 
una cita de Peter Drucker que m’agrada 
quan penso en la nostra professió: la mi-
llor manera de predir el futur és crear-lo. 
El futur ha de ser un tema de reflexió 
permanent de l’arxiver, com a individu i 
com a part d’un col·lectiu.

Col·legues belgues, han organitzat 
conferències sobre aquest tema i n’han 
publicat les Actes: Paul SERVAIS (Ed.), 
L’archiviste dans quinze ans, Louvain, 
2015 (dos volums); Paul SERVAIS (Ed.), 
Archivistes de 2030, Louvain, 2015. Jo 
mateix, he escrit tot un capítol, específi-
cament, sobre el futur de les associaci-
ons professionals en el llibre mencionat 
a la introducció.

Vostè ha estat vinculat a l’ICA 
durant molts anys i des de dife-
rents càrrecs. Quina ha estat la seva 
experiència en una entitat d’aques-
tes característiques?

Una oportunitat única i extraordinària. 
Per les persones que he trobat, pels 
projectes en els quals he participat, pel 
sentiment de participar en quelcom 
de dimensió planetària, per la possi-
bilitat de contribuir a la professió, pel 
sentiment de formar part d’un cos de 
professionals, per tot el que he après. 
Avui dia, no puc pensar en arxivística 
sense comparar, sense intercanvi amb 
col·legues de l’estranger, sense refe-
rència als treballs de col·legues d’altres 
països. Obre l’esperit. M’ha donat moltes 
alegries i ha reforçat els meus interessos 
professionals. Recomano als joves pro-
fessionals participar en les associacions 
i també en els moviments internacionals.

El 2025 celebrem el Congrés ICA a 
Barcelona, per la seva experiència què 
pot significar un congrés d’aquestes 
característiques per Catalunya?

Un honor, un plaer… molt de treball i una 
responsabilitat. És una bona oportu-
nitat de presentar i compartir amb els 
col·legues de tot el món les reflexions, 
les realitzacions i els projectes de la 
comunitat professional catalana. És 

també, per aquesta comunitat, una 
oportunitat d’observar, aprendre i crear 
xarxa d’intercanvi amb professionals 
de tot el planeta. Per a mi, és una etapa 
important en la construcció de l’arxivís-
tica catalana del futur. A més, hi ha un 
aspecte important per als participants i 
és el de descobrir Catalunya en general, 
la seva cultura, el seu poble. La dimensió 
humana forma part d’un congrés.

L’Associacionisme en la professió ha 
estat un dels seus temes d’interès i on 
vostè ha dedicat també alguns estudis. 
L’any 2014 publicava, a Trea,  Asociaci-
ones de archiveros : qué son y para qué 
sirven. Vostè que té un coneixement en 
l’àmbit internacional de les associa-
cions existents (ha estat president de 
la Secció d’Associacions Professionals 
(ICA/SPA)), quin és l’”estat de salut” 
de les associacions de professionals 
de l’arxivística avui en dia, segons el 
seu parer?

Ja fa més de deu anys que vaig estudiar 
les associacions i de l’actualitat asso-
ciativa no en sé massa. Però el nombre 
de membres de moltes associacions 
professionals segueix creixent; les as-
sociacions es diversifiquen en les seves 
activitats; cooperen més entre elles en 
l’àmbit internacional. En la meva opinió 
falta un Observatori internacional del 
fenomen associatiu. Les associacions 
representen un camp interessant (i quasi 
buit…) d’investigació.

L’Associació d’arxivers suïssos ha com-
plert 100 anys. Quin és el secret?

Malgrat les diferències (culturals, 
lingüístiques i a vegades polítiques) 
col·laborem. L’associacionisme forma 
part quasi de la genètica del poble suís. 
Estem acostumats a la negociació i a la 
cooperació. Com que el país és federalis-
ta i molt igualitari, les relacions entre els 
membres solen ser fàcils.

És coneixedor de l’arxivística catala-
na? N’ha seguit l’evolució?

No sóc un gran especialista de l’arxi-
vística catalana, però sempre m’agrada 
saber el que passa i quines són les no-
vetats. En els anys recents, entre altres 
coses, particularment m’ha interessat 
l’evolució de la formació, la publicació 

del Manual per l’Associació, els esforços 
en matèria d’audiovisual, la conferència 
internacional de l’ICA a Girona (2015) 
i… el canvi de nom de l’Associació. Un 
tema d’interès personal és el de la 
connexió entre l’arxivística catalana i la 
de Quebec.

Coneix l’Associació de professionals de 
l’Arxivística de Catalunya?

Sí. Compro i llegeixo Lligall. Tinc con-
tactes amb col·legues i amics membres 
de l’Associació. Vaig tenir l’oportunitat 
de participar al Congrés de l’Associació 
una vegada (Terrassa, 2005) i vaig fer 
una intervenció a Barcelona en una altra 
oportunitat. Sempre m’interessa saber el 
que passa i quins són els projectes.

Per cert… la Dada, el diari digital de 
l’Associació de professionals de l’ar-
xivística va néixer ara fa quatre anys, 
per Sant Jordi. Coneix la festa? Reco-
mani’ns alguna lectura “arxivera”…

Conec la festa de Sant Jordi. A l’escola, a 
primària, tenia un company que es deia 
Jordi! 

Els hi recomano diversos llibres de 
publicació recent, com: Tom NESMITH et 
al. (Eds), « All Shook Up », The Archival 
legacy of Terry Cook, Chicago, 2020; 
Jean-Charles BEDAGUE et al., L’Ecole 
nationale des Chartes. Deux cents ans au 
service de l’histoire, Paris, 2020 ; Giovan-
ni MICHETTI, Introduzione alla Blockc-
hain, Napoli, 2020 ; Paul CONWAY, 
Martha O’HARA CONWAY (Eds), Flood 
in Florence, 1966, A Fifty-Year Retros-
pective, Ann Arbor, 2018 ; Geoffrey YEO, 
Record-Making and Record-Keeping in 
Early Societies, New York, 2021 ; James 
LOWRY (Ed.), Displaced Archives, New 
York, 2018.

Moltes gràcies!

D idier Grange és arxiver de la 
ciutat de Ginebra des de l’any 
1995. Durant molts anys ha 

estat vinculat al Consell Internacional 
d’Arxius on ha ocupat diferents càrrecs. 
Entre els anys 2000 i 2022 ha estat Vice-
president, Secretari General Adjunt, Se-
cretari de la Taula Rodona Internacional 
d’Arxius (CITRA), President de la Secció 
d’Associacions Professionals (ICA/SPA) i 
assessor especial. Ha presidit també el 
Comitè directiu del Portal Internacional 
d’Arxivística Francòfona (PIAF).

Actualment presideix el grup d’experts 
de l’ICA contra el robatori, el tràfic i la 
falsificació (EGATTT).

Té un Màster en Lletres i Història i un 
en Lletres i Arqueologia clàssica per la 
Universitat de Ginebra, i un Màster en 
arxivística per la Universitat de París 8.

L’any 2012 va rebre el reconeixement 
del govern francès i va ser anomenat ca-
valler de l’Ordre de les Arts i les Lletres. 
Grange destaca pel seu compromís amb 
les activitats internacionals en l’àmbit 
arxivístic i per advocar per la cooperació 
internacional en el conjunt de la comu-
nitat arxivística. L’any 2019, va rebre 
la condecoració com a Chevalier dans 
l’Ordre des Palmes Académiques.

En l’àmbit de l’associacionisme, va 
publicar l’any 2014 el llibre Asociaciones 
de archiveros : qué son y para qué sirven, 
de l’editorial Trea.

Per celebrar els primers quatre anys de 
la DaDa creiem que és una bona ocasió 
per conversar amb ell d’arxius.

Didier, com van ser els seus inicis en el 
camp de l’arxivística?

Per casualitat! Freqüentava els arxius 
com a jove historiador en formació. Però, 
va ser un amic que feia pràctiques en els 
Arxius de la ciutat de Ginebra que em 
va comentar que potser seria un camp 
d’interès per a mi, i que, a més, l’arxivera 
de la Ciutat era simpàtica.

Hi vaig fer pràctiques durant sis mesos, 
era l’any 1990. Em va agradar des del 
primer dia, per la varietat, la interdis-
ciplinarietat, la novetat i l’ambient. I 
l’arxivera (Micheline Tripet), era… molt 
simpàtica, de veritat.

Quins són i han estat els temes 
que, personalment, han centrat el 
seu àmbit d’estudi i interès al llarg 
d’aquests anys?

Tinc molts interessos a la vida. I en l’arxi-
vística, també. Sóc un arxiver “generalis-
ta”; és la meva especialitat!. He investigat 
i publicat sobre molts aspectes de la 
teoria i de la pràctica: associacionisme, 
plans d’emergències, normes, polítiques 
d’adquisicions, descripció, cooperació, etc. 
Actualment, dedico les meves investiga-
cions a la història de la professió, de les 
organitzacions professionals arxivístiques i 
de la cooperació internacional en la nostra 
disciplina. Una vegada jubilat, seguiré amb 
aquests darrers temes.

És l’arxiver de la ciutat de Ginebra des 
de fa 27 anys. Com ha vist canviar la 
professió en aquests anys?

En poques paraules: volum, velocitat, 
diversitat i complexitat. És evident que 
la part informàtica ha anat creixent en 
el nostre treball, amb les seves conse-
qüències i les seves particularitats, té 
un impacte especial. I el gap sempre 
més gran entre el que hem de fer en les 
nostres organitzacions i els recursos que 
rebem. Estem també més informats i 
més interconnectats dins de la professió, 
tant en els nostres països respectius 
com en l’àmbit internacional.

A Catalunya estem en plena elaboració 
d’un Pla d’arxius que ha de marcar 
com ha de ser l’arxivística catalana del 
futur. Quins són, per vostè, els reptes 
més importants que ens depara el pre-
sent i el futur de la nostra professió?

És una qüestió complexa. Els reptes 
són diversos i nombrosos. No tinc les 
idees molt clares i no tinc una visió del 
futur ideal de la professió. Una selecció 
breu de punts: el reconeixement social 

Didier Grange
29 D’ABRIL DE 2022

ELISENDA CRISTIÀ BALSELLS. 
Directora de La Dada
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Què creus que pot aportar a la  
teva professió la documentació custo-
diada en arxius? 

És bàsica. Sóc professor d’història 
medieval i els documents dels arxius 
-la recerca documental- ens permeten 
avançar en el coneixement històric i 
millorar-ne la docència. 

La documentació que genera la teva 
empresa, organisme, institució o fins 
hi tot un mateix constitueix un testi-
moni, una evidència de les activitats 
que es realitzen. En aquest sentit, i 
davant l’elevada producció de docu-
ments i dades es fa del tot necessari 
gestionar-la correctament (és a dir, és 
fa necessària una bona gestió docu-
mental). Actualment, la teva  empresa, 
organisme o institució, n’és conscient? 
Hi ha algun professional arxiver/gestor 
documental que en tingui cura? I en el 
cas del teu propi arxiu, quin principis 
criteris creus que són importants per 
gestionar-lo correctament?

Efectivament, la Universitat de Lleida 
disposa d’un Arxiu i d’una arxivera que 
s’ajuda, també, d’un petit equip de tre-
ball. Quant a la segona pregunta, no sóc 
arxiver però considero que cal sempre, 
també amb els documents de la vida pri-
vada, tenir-ne bona cura, disposar, si es 
pot, d’un inventari i una bona catalogació 
que et permeti una gestió ràpida. El pro-
blema és, sens dubte, quins documents 
cal mantenir, conservar. Aquí cal l’opinió 
dels professionals. 

En relació a la professió d’arxiver, qui-
na creus que és la tasca que realitzen 
actualment els arxivers-gestors de 
documentació? Creus que ha anat can-
viant la professió als darrers temps?

Crec que, avui dia, la professió ha avan-
çat molt en la gestió i difusió, en el fet de 
posar a l’abast la documentació en les 
millors condicions d’accés, sobretot amb 
l’ús de les tecnologies. L’arxiver ja no és 
aquella persona que, en molts casos, 
s’ocupava exclusivament de la recerca 
per la seva condició d’historiador o 
d’erudit, obstaculitzant, a voltes, el tre-
ball dels altres. Altrament, la professió, 
actualment, interactua molt més amb la 
societat, amb les diferents comunitats 
culturals com, per exemple, els centres 
d’estudis, associacions de veïns, amb els 
centres d’ensenyament, etc…

Els arxius gestionen documents en 
diversos suports: des del pergamí als 
suports digitals, passant pel paper, 
suports plàstics (audiovisuals, sonors), 
vidre (primera fotografia) … La gestió 
dels documents electrònics suposa 
un gran repte en el món dels arxius 
(i de les organitzacions en general). 
Quin creus que ha de ser el paper dels 
arxius en l’entorn electrònic i de dades 
cap al que avancem?

Tal com he comentat, l’ús de les tecno-
logies a l’abast és imprescindible, facilita 
molt la feina a la recerca i permet una 
millor gestió (inventaris, catalogaci-
ons…) així com difusió. Per altra banda 
ajuda a resoldre, en part, el gran tema 
de l’eliminació documental, en oferir 
nous suports. 

Has donat o cedit mai documetació (ja 
sigui familiar, personal, d’empresa, 
d’associacions…) a algun arxiu? T’ha 
costat desprendre-te’n? Quina va ser 
la teva motivació al fer-ho?

De moment encara no ho he fet. Bé, 
potser sí. Quan vaig deixar la meva 
població d’orígen per venir a Lleida, vaig 
deixar al seu antic Arxiu Històric part de 
la documentació que havia treballat per 
les meves recerques de caràcter històric 
vinculades amb la població. Vaig pensar 
que, potser, podien fer servei a nous 
investigadors. 

Ens podries explicar alguna anècdota 
relacionada amb el món dels arxius i/o 
de la gestió documental?

Durant el darrer curs de la licenciatura, 
teníem una classe a un dels arxius de la 
ciutat de Barcelona, cada divendres. Un 
d’aquests divendres vaig haver d’anar, 
en sortir de la classe, directament a 
l’oftalmòleg per la irritació ocular que 
vaig patir després de llargues estones 
consultant els pergamins. 

Conexies o havies sentit a parlar de 
l’Associació d’Arxivers- Gestors de 
documents de Catalunya?

Sí, conec l’Associació d’Arxivers. I crec que 
fan una feina important de col·laboració, 
absolutament necessària. 

Moltes gràcies per la teva atenció!

P arlem d’arxius amb en Joan 
J. Busqueta, professor titular 
d’història medieval de la Univer-

sitat de Lleida. Gran investigador i difusor 
de la història del nostre país. Les seves 
classes són viscudes, emocionants, 
clares i entenedores.

Parlar d’arxius què et suggereix?

Em suggereix donar veu a actors de la 
història oblidats sovint; recuperar-los. 
Transportar-te a altres èpoques, sub-
mergir-te en el passat i participar de 
maneres de viure, d’entendre el món, 
diferents.

Generalment preguntem si coneixes 
algun arxiu. En el teu cas, crec, t’hau-
riem de preguntar a quins no has estat 
mai. [Coneixes algun arxiu? Hi has 
estat mai?] Creus que els arxius són 
prou accessibles? Per què?

He recorregut diferents arxius, i, cer-
tament, en els darrers temps s’ha fet i 
es fa una feina molt important de posar 
a l’abast de les persones estudioses 
l’immens patrimoni escrit del que dis-
posem. La digital·lització dels fons està 
facilitant moltíssim el treball de recerca; 
tanmateix encara s’ha d’avançar molt en 
aquest sentit. 

Creus que, en general, els arxius fan 
una bona difusió? Se’ls coneix prou? 
Què en milloraries?

Crec que, en general, sí. Amb la incorpo-
ració de noves generacions d’arxivers, 
aquestes institucions s’han anat obrint 
molt més a la societat. Els arxius ja no es 
conceben com a mers contenidors de la 
documentació, es fan moltes activitats 
de formació, de difusió, més enllà d’obrir 
els fons als investigadors. 

Què creus que aporten els arxius a la 
societat i què més podrien aportar?

Els arxius són garants de la memòria 
històrica. D’un patrimoni heretat que ens 
dóna sentit, que ens ofereix les millors 
eines per a entendre’ns com a persones 
i com a societat, que reforça la nostra 
identitat. Altrament, que ens permet 
atendre els matisos, les diferències i 
ser-ne respectuosos. La feina d’exhuma-
ció als arxius és una manera de lluitar 
contra l’oblit. Gràcies a la documentació 
conservada als arxius – a voltes amb 
grans dificultats- s’ha aconseguit reparar 
moltes injustícies i greuges.

Joan J. Busqueta
30 DE MAIG DE 2022

ANNA ESTEVE FLORENSA.  
Consell de Redacció de la La DaDa
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d’arxius municipals del 1990 al 2004 –els 
darrers quatre com a president- vaig tre-
ballar intensament amb grans professio-
nals europeus i nord-americans, alguns 
dels quals com Michel Duchein, Luciana 
Duranti o Michel Roberge varen participar 
activament en els primers màsters en arxi-
vística organitzats per l’AAC i la UAB i el seu 
mestratge va propiciar un salt endavant 
notabilíssim en el nivell professional dels 
arxivers catalans. Tanmateix, la feina feta 
a l’ICA ens va obrir les portes a l’escenari 
internacional i va permetre visualitzar Bar-
celona i Catalunya com un territori dinàmic 
i alineat amb els corrents metodològics 
més innovadors. 

Durant molts anys vas explicar la teva 
particular teoria del còctel que consistia 
a definir la formació de la nostra pro-
fessió com una mena de combinat on la 
història, el dret, la paleografia, la diplo-
màtica, la història de les institucions, la 
informàtica i unes gotes de màrqueting, 
un cop sacsejat tot produïen un tècnic 
capacitat per gestionar-ho tot des de 
pergamins mil·lenaris a teres i teres de 
zeros i uns. Ho segueixes mantenint? Ho 
perfilaries? Creus que tal vegada caldria 
tendir a la subespecialització en dos, o 
més, tipus de perfils diferents?

La teoria del còctel me la vaig empescar a 
partir de la meva experiència professional i 
la de molts altres companys que -en el des-
vetllament inicial de la professió- havíem de 
tocar totes les tecles i ser polivalents si volí-
em prestigiar la professió i evidenciar la seva 
utilitat. En certa manera, vàrem esdevenir els 
“humanistes” del segle XX, tant per obligació 
com per convicció. Enguany, aquesta imatge 
del professional que sap de tot una mica ja 
només funciona en l’àmbit d’Amèrica llatina 
on el treball als arxius segueix essent una 
lluita individual, sense massa mitjans, però 
amb una passió insubornable. En l’àmbit 
català i europeu, sortosament, l’evolució 
ha permès generar equips de treball més 
complexos i especialitzats, tot i que penso 
que sempre mantindrem una mica aquest 
perfil polivalent per raó de la pròpia diversitat 
i riquesa de la funció arxivística. 

Actualment, a l’ICA, hi ha força repre-
sentació catalana. Com veus aquest 
moment que vivim?

Crec que en aquests moments l’arxivística 
catalana està vivint un moment esplèndid 
en l’àmbit internacional, resultat de l’apos-
ta que es va fer al seu moment de partici-
par intensament en les activitats de l’ICA. 
El 1990 amb l’entrada de l’Arxiu Municipal 
de Barcelona a l’ICA-SMA i el 1992 amb 
l’entrada de l’Associació al Comitè Director 
de la Secció d’associacions professionals 
s’inicia aquest compromís que s’ha anat 
intensificant i que forma part del nostre 
ADN professional. Per a més informació, 
remeto a l’article de la Fina Solà a la DaDa 
on explica sintèticament aquesta presèn-
cia sostinguda de professionals catalans a 
l’ICA en els darrers vint anys. 

El 2025 celebrem el Congrés ICA a Bar-
celona, per la seva experiència què pot 
significar un congrés d’aquestes carac-
terístiques per Catalunya?

Entenc que la celebració del Congrés de 
l’ICA a Barcelona el 2025 no fa més que 
evidenciar la fortalesa i reconeixement in-
ternacional a l’arxivística catalana. I és una 
bona ocasió per mostrar als arxivers d’ar-
reu del món les nostres infraestructures 
arxivístiques i el potencial desenvolupat en 
l’àmbit d’experiències innovadores. 

En l’àmbit dels arxius i drets humans, 
has estat un dels fundadors d’Arxivers 
sense Fronteres, quina aportació creus 
que s’està fent des d’aquesta ONG en 
l’àmbit internacional? 

L’impacte d’AsF en l’àmbit internacional 
en la lluita per la defensa dels drets hu-
mans i en posar sobre la taula el paper 
protagonista dels arxius en la consecució 
dels principis de veritat, justícia, reparació 
i garanties de no repetició és innegable. Cal 
pensar que fou creada a Barcelona el 1998 
a partir de l’experiència solidària feta des 
de l’Ajuntament de Barcelona -especial-
ment a Malabo i a la guerra dels Balcans- i 
que enguany sota el paraigua d’AsF-Inter-
nacional té una presència organitzada a 
Europa, Amèrica i Àfrica, en un total de ca-

torze països. És una organització no gover-
namental que genera una gran multiplicitat 
d’activitats, dóna suport als arxius en risc 
i ha propiciat una creixent sensibilització 
entorn de la importància dels documents 
i els arxius en els processos de transició 
política, en la superació dels conflictes ar-
mats i en l’actuació davant de desastres 
naturals. Entenc que aquesta visibilització 
del caràcter democràtic i el poder demoli-
dor de la informació dels arxius és una de 
les aportacions més rellevants que s’ha 
fet a l’arxivística internacional.  

En l’àmbit nacional, has estat president 
de l’Associació d’Arxivers de Catalunya 
(AAC), Com veus actualment l’AAC? Quins 
són els seus punts forts i quins els aspectes 
en què podria millorar?

Quan parlem de l’Associació entenc que 
estem parlant d’un cas d’èxit. No conec 
cap associació en l’àmbit internacional que 
la seva acció hagi comptat amb tanta con-
tinuïtat en la materialització de projectes 
de defensa de la professió i a la vegada 
ho hagi fet amb l’escalf constant de tot el 
col·lectiu professional, sense crisis episò-
diques. És mèrit dels successius presidents 
i presidentes i les juntes directives res-
pectives haver reeixit en tenir la millora 
continua com una fita ineludible. Per a mi 
el punt fort ha estat el patriotisme, l’afany 
de millora i la convicció que l’Associació 
és la casa de tothom, vingui d’on vingui i 
pensi com pensi.  

Aquest any ha fet 20 anys de l’ESAGED, 
tu en vas ser el primer director. Quina 
valoració en fas?

Fins a l’any 2002 la formació dels profes-
sionals catalans es fonamentava en els 
successius mestratges que s’organitzaven 
en col·laboració amb l’Institut d’Estudis 
Medievals de la UAB i posteriorment amb 
les universitats de Girona, Lleida i Tarra-
gona. Però persistia el dèficit de ser una 
professió mil·lenària que no comptava amb 
una titulació adequada de rang universitari. 
Aquesta anomalia es va corregir quan es 
crea l’estiu del 2002 l’ESAGED, de manera 
que permet normalitzar la formació d’un 
col·lectiu que havia crescut en nombre 

Ramon Alberch Fugueras

2 DE DESEMBRE DE 2022

ALEXIS SERRANO MÉNDEZ.  
Consell de redacció de la DaDa

H a estat arxiver municipal de Gi-
rona (1978-1989), Arxiver en 
Cap de l’Ajuntament de Barce-

lona (1990-2004), Subdirector general 
d’arxius (2004-2010) i Director de l’Es-
cola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents de la UAB (2002-2016). En 
l’àmbit associatiu ha estat cofundador i 
president de l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya (1986-1993) i cofundador i 
president de l’ONG Arxivers sense Fron-
teres (1998-2005 i 2012-2020). 

Actualment, és professor convidat a les 
universitats Autònoma de Barcelona, Car-
los III de Madrid, Pontifícia Javeriana de 
Bogotà, Andina Simón Bolívar de Quito y 
IGlobal de Santo Domingo, així com Co-
ordinador del Grup de Treball de dinamit-
zació cultural dels arxius de la Asociación 
Latinoamericana de Archivos.

Ha estat ponent en nombrosos congressos 
i jornades internacionals i autor de quaran-
ta llibres d’arxivística i història.

En primer lloc, et volem felicitar pel reco-
neixement rebut aquest any en el marc 
de la Conferència Internacional del Con-
sell internacional d’Arxius (CIA/ICA) que 
va tenir lloc a Roma el passat setembre: 
el Fellow of the ICA,  que constitueix la 
màxima distinció que pot atorgar aquesta 
organització. Un premi que reconeix la par-
ticipació continuada als òrgans de l’ICA, la 
seva tasca educativa així com la implicació 
en associacions i institucions nacionals en 
pro de l’arxivística. 

Ramon, des del punt de vista personal, 
però també en l’àmbit de l’arxivística 
catalana, què suposa aquest reconei-
xement?

En l’àmbit personal és gratificant veure que 
se’t reconeixen aquests més de quaranta 
anys en el món dels arxius en el vessant 
associatiu, acadèmic i professional i que 
totes les hores esmerçades en treballar 
per la millora de la professió han valgut la 
pena; a la vegada, és la mostra fefaent que 
la persistència de diversos professionals 
catalans -especialment des de l’Associa-
ció- per visibilitzar l’arxivística catalana 
com a un referent internacional, ha reeixit 
a bastament. 

Durant la teva trajectòria professional 
has estat vinculat a organismes inter-
nacionals com l’ICA. Estar implicat en 
l’àmbit internacional et dona una visió 
més àmplia de l’arxivística. Què n’has 
extret i què has pogut o intentat aplicar 
a les diferents responsabilitats que has 
desenvolupat?

A partir del moment que vaig anar a treba-
llar a Barcelona (1990) tenia molt clar que 
l’èxit de l’acció que es pogués dur a terme 
en l’àmbit català era directament proporci-
onal a la capacitat de connectar-nos inter-
nacionalment i seguir d’ a prop l’arxivística 
d’avantguarda. A l’ICA, en el qual vaig ser 
membre del Comitè Director de la Secció 



114 115

El diari digital de l’Associació de Professionals de
l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya

de recursos que ha patit el sector arxivístic, 
crec que la feina feta des de la Coordinació 
de la Xarxa i des de la Direcció de l’Arxiu 
Nacional ha estat molt positiva i ha per-
mès reeixir en assolir finalment ambdós 
objectius. 

Quins creus que són els grans reptes de 
l’arxivística actual?

És una pregunta difícil de contestar de 
manera breu. Però posat a fer d’endeví, 
entenc que el reptes més apressants són: 
intentar de mantenir un cert equilibri en-
tre la funció de gestió documental i la de 
dinamització cultural dels arxius; reforçar 
el paper protagònic de la metodologia ar-
xivística com a eina imprescindible en el 
procés de transició i transformació digital; 
adequar els estudis universitaris a una so-
cietat de la informació i el coneixement, en 
canvi, constant i garantir la preservació de 
la memòria de la humanitat a les futures 
generacions. 

Ramon, com van ser els teus inicis en 
el camp de l’arxivística? Quan va ser el 
primer cop que vas posar els peus en un 
arxiu i per què?

Jo vaig estudiar la llicenciatura en història 
els tres primers anys a l’aleshores deno-
minat Col·legi Universitari de Girona i els 
dos darrers a la UAB, en un moment en 
què era obligat per a obtenir el títol fer una 
tesi de llicenciatura. Els anys 1974-75 vaig 
anar periòdicament a l’Arxiu Municipal de 

Girona a fer una tesi sobre la dominació 
napoleònica a la meva ciutat, i només aca-
bar els estudis vaig tenir la convicció que 
em volia dedicar al món dels arxius, que 
se’m varen presentar com un espai d’unes 
possibilitats immenses de treballar per a la 
gestió documental, la memòria, la identitat 
i el patrimoni. 

Segur que durant la teva vida laboral has 
viscut moltes anècdotes… ens en podries 
compartir alguna?

Certament, com tothom, tinc un ric anec-
dotari. Per ser breu em limitaré a explicar 
dues anècdotes. En una intervenció a la 
inauguració d’un arxiu municipal de  la 
costa gironina, acabada la conferència, 
l’esposa de l’alcalde em va dir que li havia 
agradat molt la meva explicació del pa-
per dels arxius, però que en realitat, amb 
quina professió em guanyava la vida. La va 
sorprendre molt que visqués de la feina 
d’arxiver…

L’altra em va passar a l’aeroport de Gine-
bra, amb motiu d’un canvi d’avió per anar 
a un encontre de l’ICA-SMA -del qual era 
president- a la ciutat de Budapest. A la 
motxilla portava uns díptics de difusió en 
quatre llengües (català, castellà, francès i 
anglès) que havíem editat des de Barcelo-
na i en portava una mostra per a donar als 
companys del Comitè Director. En passar 
el control la policia de frontera suïssa en 
va retenir gairebé una hora, ja que al·le-
gaven que portava propaganda de la CIA. 

Jo els vaig intentar explicar que aquest 
acrònim responia a una institució arxivís-
tica internacional -el Consell Internacional 
d’Arxius- i no a la central d’intel·ligència 
americana. Després d’escorcollar-me a 
fons, vaig aconseguir que vingués un co-
mandament més il·lustrat que va consultar 
el díptic en francès i va constatar que jo 
no era cap espia nord-americà. Em varen 
deixar marxar i encara vaig agafar pel pèls 
el vol a Budapest. 

Moltes gràcies, Ramon i enhorabona de 
nou per la distinció i per la feina feta!

i en visibilitat. Cal remarcar que la cre-
ació d’una Escola específica dedicada a 
la docència, la recerca i la consultoria en 
arxivística i gestió de documents consti-
tueix una iniciativa única  arreu de l’estat 
i homologable amb altres escoles de re-
ferència europea. En l’actualitat, ofereix 
una gran diversitat de títols, acreditats en 
l’àmbit nacional i europeu, i les successives 
promocions d’estudiants s’han integrat al 
món laboral i han esdevingut amb la seva 
bona feina la mostra més evident de l’en-
cert d’aquesta iniciativa. 

Vas ser subdirector d’Arxius de la Gene-
ralitat i després el càrrec no s’ha tornat 
a proveir. Ara sembla que la intenció del 
Departament de Cultura és la de recu-
perar aquest lloc de direcció. Mirat amb 
perspectiva, que va significar per tu la 
creació de la subdirecció i que implica 
la seva recuperació avui. 

L’any 2004, quan el govern del denominat 
tripartit (PSC, ERC i IC) va prendre pos-
sessió, hi hagué una notable sensibilitat 
per dotar els arxius d’una major visibilitat 
i nivell jeràrquic. Veníem d’un període on 
la rectoria dels arxius requeia en un Servei 
i la reivindicació del sector era comptar, 
almenys, amb una Subdirecció. Mentre 
vaig comandar la Subdirecció (2004-2010) 
se’m va fer evident que el nivell jeràrquic 
dins l’estructura política és un tema cabdal 
i que et permet tenir una interlocució d’un 
cert nivell. Molts dels assoliments d’aquell 
període -extensió de la xarxa d’arxius co-
marcals, augment notable dels recursos, 
convocatòries d’oposicions, impuls a les 
polítiques de gestió documental, entre al-
tres- foren possibles gràcies a la voluntat 
política dels successius consellers/era i 
també pel fet de comptar amb un òrgan 
rector que permeté unificar l’acció de l’Ar-
xiu nacional, la Xarxa d’arxius comarcals i 
els Arxius centrals de les Conselleries. La 
recuperació de la subdirecció ho interpreto 
en clau positiva i desitjo que permeti recu-
perar la unitat d’acció dels arxius i superar 
l’atomització actual. També cal remarcar 
que hi ha el repte de desenvolupar el Pla 
d’Arxius, que requereix un lideratge fort i 
indiscutit. 

i ha hagut debat per part dels professio-
nals sobre la vinculació departamental i 
el rang i la posició de la direcció. Quina 
és la teva opinió?

Certament, l’adscripció dels arxius a l’àm-
bit de la Cultura pot afavorir la persistència 
d’una visió dels arxius com a instruments 
vinculats de manera gairebé exclusiva al 
patrimoni històric. En aquest sentit, des 
del col·lectiu professional es reivindica una 
ubicació orgànica més central i interdepar-
tamental. L’experiència de bona part dels 
arxius municipals que depenen d’òrgans 
centrals -Secretaria General, Alcaldia, Fun-
ció Pública- ha estat molt positiva quant 
a resultats. La meva opinió és clarament 
favorable a adscriure’ns a òrgans centrals, 
de plena competència global. I en alguns 
casos molt concrets, on el pes del patri-
moni històric és excepcional, ens caldria 
ser imaginatius i pensar potser en dobles 
dependències (orgàniques i funcionals 
d’ens centrals i culturals).

Sembla que el Pla d’Arxius està a punt de 
ser presentat i aprovat, altra qüestió serà 
la redacció de la futura llei d’arxius i la 
reformulació de la llei del patrimoni cul-
tural català. Que n’esperes de tot plegat?

El Pla d’Arxius és una bona eina, malgrat el 
temps escolat entre la seva concepció i la 
presentació del Pla ja totalment finalitzat. 
Val a dir que el Pla compta amb la contem-
plació d’un finançament notable; el repte 
serà poder-lo aplicar en uns moments polí-
tics tan convulsos on la continuïtat de l’ac-
ció de govern pot estar molt compromesa 
a curt termini. Pel que fa a l’aspecte de la 
legislació, la Llei d’Arxius del 2001 ha estat 
una bona eina, per bé que l’extraordinari 
canvi en el sector en els darrers vint anys 
requereix d’una reformulació a fons. En 
aquest sentit, veig més sensat focalitzar 
els nostres esforços en redactar una nova 
llei d’arxius, per bé que sense deixar de 
participar en una hipotètica actualització 
de la llei de patrimoni cultural que només 
abraça una part de la nostra funció social.   

Durant la teva etapa com Arxiver en Cap 
de Barcelona vas impulsar la creació dels 
arxius municipals de districte. Avui la 
política arxivística de la ciutat comtal 
va en la direcció oposada promovent la 
creació d’un gran centre que concentri 
els arxius.

No diria que la política arxivística de la 
ciutat de Barcelona, en un sentit general, 
vagi en la direcció oposada a la que vàrem 
impulsar al seu moment. Cal tenir present 
que la creació dels arxius municipals de 
districte de l’any  1988 endavant responien 
a un objectiu polític maragallià indiscutible: 
retornar el poder de decisió als antics mu-
nicipis i viles annexionats a Barcelona a la 
darreria del segle XIX i primer terç del se-
gle XX. Era un projecte de ciutat al qual els 
arxius no ens podíem mantenir al marge. 
Al seu moment ja es va reflexionar sobre 
la possibilitat que els arxius de districte 
fossin més centres “virtuals” que no pas 
dipositaris de documents en paper. Però 
els recursos tecnològics de l’època eren els 
que eren i es va optar de manera pragmà-
tica per la creació de centres físics. Això 
ha tingut efectes positius en permetre la 
recuperació de fons i arxius d’empreses, 
associacions i personalitats dels barris que 
mai probablement haurien anat a raure a 
l’Arxiu de la Ciutat. Enguany, el canvi de 
paper dels districtes ve afavorit pel gran 
desenvolupament tecnològic de manera 
que poden esdevenir centres de referèn-
cia digital la qual cosa justifica el canvi de 
rumb i és resultat d’una evolució natural 
del sistema arxivístic.  

Essent subdirector d’Arxius vas donar un 
gran impuls a la xarxa d’Arxius Comar-
cals de Catalunya que aviat serà com-
pletada. També vas iniciar el retorn dels 
coneguts Papers de Salamanca. Com va-
lores el seguiment posterior d’ambdues 
qüestions? 

Cal remarcar que tant el desenvolupament 
de la Xarxa d’Arxius Comarcals com les 
negociacions per al retorn dels documents 
de Salamanca va comptar en el període 
2004-2010 amb un gran suport polític i 
una aportació de recursos econòmics re-
marcables. Atenent el canvi d’orientació 
política d’ençà del 2010 i la clara limitació 
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Joan, des del punt de vista personal, 
però també en l’àmbit de l’arxivística 
catalana, què suposen aquests reco-
neixements?

Jo diria que és un reconeixement múltiple. 
Ho és a la meva persona, em sembla evident, 
però ho és també, i de manera inqüestiona-
ble, a l’equip del Servei de Gestió Documen-
tal, Arxius i Publicacions (SGDAP), que hem 
estat capaços de crear en aquestes darreres 
tres dècades. Crec que la nostra empresa, 
l’Ajuntament de Girona, se sent també re-
coneguda amb aquests guardons, perquè 
són una prova irrefutable que haver dotat de 
manera convenient el seu Servei d’Arxiu ha 
donat un bon rendiment i, de retruc, també, 
per les mostres d’afecte que rebo, és un reco-
neixement a la ciutat de Girona. La professió 
a Catalunya també se n’ha de sentir satisfeta 
perquè pertànyer a l’ecosistema arxivístic 
català és, a escala internacional, garantia 
de rigor, competència i seriositat.

Durant la teva trajectòria professional has 
estat vinculat a organismes internacionals 
com l’ICA. Estar implicat a escala interna-
cional et dona una visió més àmplia de l’ar-
xivística. Què n’has extret i què has pogut 
o intentat aplicar en el desenvolupament 
de la tasca com a arxiver al capdavant d’un 
arxiu municipal i en les diverses respon-
sabilitats que has tingut?

D’ençà que el 1996, en el Congrés Internaci-
onal d’Arxius a Pequín, Pep Matas (aleshores 
president de l’AAC) em va proposar com a 
membre del Project Group on Audio-visual 
Archives de l’ICA, vaig entendre que intentar 
situar la nostra feina en un marc de referèn-
cia internacional era extremadament profi-
tós. Com és sabut, no vivíem en un moment 
tant absolutament interconnectat com avui, 
però intentar conèixer experiències d’altres 
latituds, contactar amb persones de països 
que, en molts aspectes de gestió dels do-
cuments i els arxius, havien avançat molt 
més que nosaltres, accedir a bibliografia de 
“nova generació”, participar en trobades i 
congressos internacionals, etc., obrien no-
ves possibilitats i permetien adonar-te que 
els problemes o les dificultats que nosaltres 
estàvem vivint ací, no eren tan diferents de 

les que es vivien en altres indrets on, apa-
rentment tot hauria d’haver estat més resolt.

Que en faig una valoració altament positiva 
ho demostra el fet que sempre he estimu-
lat que d’altres membres del meu equip 
també tinguin una presència activa i d’alta 
responsabilitat en l’àmbit internacional. 
Nosaltres som conscients que gestionem 
un Arxiu d’una ciutat que supera escas-
sament els cent mil habitants i que tenim 
una representació en aquest camp que pot 
semblar que no s’ajusta a aquesta realitat. 
Jo considero, però, que els límits ja te’ls 
posen els altres i que rebre i aportar co-
neixement és un valor que cal conrear de 
manera permanent.

Continuant parlant de l’àmbit internacio-
nal, has estat membre del Project Group 
on Audio-visual Archives, del Consell 
Internacional d’Arxius (ICA), Comissi-
onat de l’ICA per a Arxius Fotogràfics i 
Audiovisuals i representant en el Consell 
Coordinador d’Associacions d’Arxius Au-
diovisuals (CCAAA) (2009–2016). Com ha 
canviat el coneixement i el tractament 
dels arxius fotogràfics a casa nostra en 
els darrers anys? Què ens depara el futur 
en relació amb aquests documents?

El canvi ha estat espectacular, tant que 
hem hagut de crear el retrònim “fotografia 
analògica” perquè des de començament 
d’aquest segle quan parlem de fotografia, 
ho fem referida a la digital. Fa tres dècades 
el desconeixement (parlo en general) era 
monumental: no sabíem identificar els su-
ports, en desconeixíem les patologies que 
els podien afectar, les actuacions de preser-
vació eren mínimes i les metodologies de 
tractament documental gens homogènies 
i poc evolucionades. En definitiva, faltava 
professionalització en un sector del patrimoni 
que tenia una baixa consideració, a vegades 
fins i tot per part dels mateixos fotògrafs, que 
n’eren els productors.

Ara ens trobem davant d’una realitat absolu-
tament diferent, no només per la desaparició 
de la tangibilitat de la imatge, sinó perquè 
aquesta substitueix relats precedents que 
anteriorment s’expressaven a través de la 
correspondència (no oblidem els milers de 

milions de postals que s’escrivien ja a inicis 
del segle XX) o de les mateixes converses 
telefòniques. Sense aquest nou rol que ha 
adoptat, no s’entendria que es produeixin un 
total mínim diari de 3.300 milions d’imatges.

Personalment, considero que podem fer 
front a aquesta “revolució” amb una pre-
paració i unes eines metodològiques de les 
quals no disposàvem fa uns anys. Tenim 
millors instruments formatius (els post-
graus en gestió de documents fotogràfics i 
audiovisuals que ofereix l’ESAGED en seria 
una prova evident), tenim fòrums interna-
cionals on debatre aquestes qüestions (les 
Jornades Imatge i Recerca, per exemple) i 
tenim eines normalitzadores que ens han 
de permetre actuar de manera molt més 
homogènia en el tractament de la imatge 
(la Guia per a la descripció de documents 
fotogràfics i audiovisuals, que acaba de 
publicar el CRDI, n’és una bona mostra).

El que ens caldria definir, però, és què és 
allò que ha de rebre la consideració de 
patrimoni fotogràfic i de patrimoni audi-
ovisual. I un cop fet això, dedicar els nos-
tres esforços a fer-ne una gestió eficaç. 
Eines com la intel·ligència artificial ens 
hi hauran d’ajudar, no hi ha dubte, però 
abans hi haurà d’haver una intel·ligència 
racional que estableixi quins haurien de 
ser els paràmetres d’actuació per tal que el 
resultat de la seva aplicació no distorsioni 
el coneixement futur. 

Actualment, a l’ICA, hi ha força repre-
sentació catalana. Com veus aquest 
moment que vivim?

Com he dit fa un moment, ho considero de 
manera altament positiva i encara penso 
que la professió hauria de fer un esforç 
més sostingut per ser-hi més present (a 
l’ICA i a altres espais d’àmbit internacio-
nal, com INTERPARES, per exemple). És 
cert que en ocasions significa sumar més 
obligacions a les quals ja tenim en el nostre 
treball ordinari i que sovint suposa aban-
donar la “zona de confort” en la que sen-
se adornar-nos ens anem instal·lant. Els 
guanys que individualment i col·lectiva se 
n’obtenen, però, no només compensen els 
esforços realitzats sinó que situa l’arxivísti-

Joan Boadas Raset

7 DE DESEMBRE DE 2022 

J oan Boadas i Raset (Riudellots de 
la Selva, 1957) és arxiver muni-
cipal de Girona des de febrer de 

1990. Abans ho havia estat a Caldes de 
Malavella i Salt. Ha estat cap de l’Àrea 
de Cultura i Educació de l’Ajuntament de 
Girona (1992–1997) i és cap del Servei 
de Gestió Documental, Arxius i Publica-
cions (SGDAP), director del Centre de 
Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) i 
gerent de la Fundació Museu del Cinema. 
En l’àmbit internacional ha estat membre 
del Project Group on Audio-visual Arc-
hives, del Consell Internacional d’Arxius 
(ICA), 1996–2004; membre del Comi-
tè Executiu de la Secció d’Associacions 
Professionals del Consell Internacional 
d’Arxius (ICA/SPA) i de l’European Regi-
onal Branche, EURBICA, (2004–2012); 
Comissionat de l’ICA per a Arxius Foto-
gràfics i Audiovisuals i representant en el 
Consell Coordinador d’Associacions d’Ar-
xius Audiovisuals (CCAAA) (2009–2016). 
Del 2013 al 2021 ha estat membre del 
comitè executiu del Program Commis-
sion (PCOM) del Consell Internacional 
d’Arxius. L’any 2013 va trametre la in-
clusió del Llibre del Sindicat Remença en 
el registre de la Memòria del Món de la 
Unesco i l’any 2014 va organitzar a Giro-
na el Congrés Internacional de l’ICA Ar-
xius i Indústries Culturals. Ha estat tam-
bé president de l’Associació d’Arxivers de 
Catalunya (AAC), 2001–2005, i vocal de 
Relacions Internacionals, 2005–2013, 

president de la Coordinadora de Asocia-
ciones de Archiveros del Estado español 
(CAA), 2003–2005, membre de la Mesa 
de Trabajo de Archivos de la Administra-
ción Local, 1990–2016 i membre de la 
Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de la 
Documentació (CNATD) de la Generalitat 
de Catalunya, 1991– 2001. Ha dirigit i 
dirigeix diverses col·leccions editorials, 
com Archivos Siglo XXI o Biblioteca de 
la Imagen. Ha publicat llibres i articles 
sobre arxivística i història, i ha comissa-
riat diverses exposicions. Des de 2013 és 
acadèmic corresponent de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando.

En primer lloc, et volem felicitar pels reco-
neixements rebuts aquest any en el marc 
de la Conferència Internacional del Consell 
internacional d’Arxius (CIA/ICA) que va 
tenir lloc a Roma el passat setembre: el 
Fellow of the ICA, el “més alt honor que el 
Consell Internacional d’Arxius pot atorgar 
a una persona per la seva destacada con-
tribució a l’ICA i a la professió arxivística 
en l’àmbit internacional”, i l’Emmett Leahy 
Award, considerat el “Nobel” de l’arxivís-
tica, que reconeix les contribucions i els 
èxits en la professió de la gestió d’arxius i 
informació. Enhorabona.

ELISENDA CRISTIÀ BALSELLS. 
Directora de la DaDa
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Fins ara hem parlat de l’arxivística en 
l’àmbit internacional i en l’àmbit nacio-
nal. Tu has estat al capdavant d’un arxiu 
municipal durant tres dècades. L’Arxiu 
Municipal de Girona és centre de refe-
rència i capdavanter en molts aspectes. 
Constància, lideratge, presència interna-
cional, recerca… quines creus que han 
sigut les claus d’aquest èxit?

L’equip, sens dubte. “U no és ningú”, es-
crivia Joan Brossa, i és absolutament cert. 
Si tots estem d’acord a considerar que de-
senvolupar tots els aspectes de la funció 
arxivística i de gestió de documents és una 
actuació molt complexa, com hi podem fer 
front des de l’àmbit unipersonal? Ens calen 
equips, rigorosos, motivats, amb voluntat 
d’aprendre, ambiciosos intel·lectualment, 
permeables a les innovacions, entusiastes. 
Jo he tingut la sort de crear-lo i aquesta 
ha estat la clau.

Quin paper creus que “juguen” els arxius 
des de l’arxivística local?

Sempre he estat un ferm defensor de l’au-
tonomia municipal i he actuat amb total 
generositat, però amb la màxima indepen-
dència respecte a administracions supra-
locals que massa vegades, oferint molt 
poc a canvi, han volgut exercir un paper 
de tutela i lideratge que, per mancances 
molt diverses, no podien dur a terme. En el 
passat, i crec que encara en el present, els 
arxius municipals han estat els revulsius 
que han permès les grans transformacions 
arxivístiques del nostre país.

Fa uns dies se celebraven les 17es Jor-
nades d’Imatge i Recerca. Una cita clau 
en el calendari arxivístic català. Ponents 
internacionals, experts en la matèria, 
grans aportacions i comunicacions 
magnífiques relacionades amb els do-
cuments fotogràfics i audiovisuals. El 
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge 
(CRDI) n’és, sens dubte, el principal artí-
fex. L’aposta per la recerca i el retorn a la 
societat del seu fruit, és l’èxit del CRDI?

Sí, i la voluntat permanent d’innovar, d’es-
tar atents a allò que ja existeix i que encara 
no sabem com ens afectarà. Les transfor-
macions en aquest sector del patrimoni 
han estat espectaculars, però quan l’any 
1998 a les Jornades parlàvem d’imatge 
digital, per a molts els estàvem oferint 
una proposta inadequada. Enguany una 

part important estava centrada en la IA, 
perquè hem volgut, sempre que ha estat 
possible, anticipar-nos a allò que temps 
després serà d’ús comú entre la professió. 

A vegades aquesta manera de fer ha ge-
nerat una certa incomprensió perquè, com 
és natural, els participants se senten més 
còmodes si es debat sobre allò que ja es 
coneix. Jo soc del parer, però, que si un 
congrés no et planteja situacions i reptes 
que t’interpel·lin sobre allò que aviat serà 
la teva realitat, és de poca utilitat.

T’hem sentit a dir “m’interessen els ar-
xius perquè m’interessa el futur”. Què 
poden aportar els arxius al futur?  Com 
creus que han de ser/Quines capacitats 
creus que han de tenir els i les professi-
onals de l’arxivística del futur?

La nostra professió està sòlidament vin-
culada amb el futur. Ens interessa el futur 
del nostre passat (i per això el conservem) 
i, especialment, ens interessa el futur del 
nostre present (i per això el gestionem), 
que serà el passat de les generacions 
futures. Afegim-hi una consideració que 
considero rellevant: sense documents no 
hi ha, ni hi haurà, coneixement. Arxiveres 
i arxivers tenen un paper transcendental 
en el qual és la gestió d’aquest coneixe-
ment perquè a la nostra professió li toca 
assegurar que els documents que oferim 

són autèntics, fiables, usables i íntegres. 
I això, en el maresme de falsedat que ja 
ens aclapara, no serà poca cosa.

Joan, hem parlat del futur… ara parlarem 
del passat. Com van ser els teus inicis en 
el camp de l’arxivística? Quan va ser el 
primer cop que vas posar els peus en un 
arxiu i per què?

D’una manera continuada, la meva apro-
ximació als arxius, i més concretament a 
l’Arxiu Municipal de Girona, va ser quan 
vaig realitzar la Tesi de llicenciatura (la 
tesina, que en deien) que vaig centrar en 
la ciutat de Girona després de la Guerra 
de Successió. En aquells anys, parlo de 
mitjans del 1980, la figura de Ramon Al-
berch, arxiver de la ciutat de Girona, va 
ser un referent i un estímul per a tot un 
conjunt de joves llicenciats en història, que 
sabíem poc d’Història i gens d’Arxivística. 
De la seva etapa gironina molts arxivers 
en guardem un bon record, perquè en uns 
anys que gairebé tot estava per fer, teixir 
complicitats i reconèixer un lideratge ens 
permetia avançar en la construcció d’una 
disciplina que encara era massa dèbil i poc 
reconeguda.

Moltes gràcies, Joan  
i enhorabona per la feina feta!

ca catalana en el primer nivell de presa de 
decisions i de generació de coneixement, i 
ens evita intermediaris d’àmbit estatal que 
sovint distorsionen, quan no manipulen, 
allò que afecta directament el nostre àmbit 
d’actuació professional. 

El 2025 celebrem el Congrés ICA a Bar-
celona, per la teva experiència, què pot 
significar un congrés d’aquestes carac-
terístiques per Catalunya?

Estic content perquè aquesta és una pro-
posta en la qual em vaig implicar de manera 
molt intensa, i va sortir bé. El títol del congrés 
crec que ja és una declaració de principis ben 
clara: coneixent passats, creant futurs. Ens 
cal, sense fer ni un pas enrere en tot allò que 
hem aconseguit en l’àmbit de la gestió dels 
documents (en sentit ampli), centrar la nos-
tra atenció en allò que és el patrimoni docu-
mental per tal de provocar una transformació 
radical en la manera d’entendre’l i, sobretot, 
en la manera com el podem fer entendre a 
la ciutadania. La “revolució” que hem fet en 
l’àmbit de la gestió dels documents hem de 
ser capaços de fer-la en l’àmbit del patrimoni.

A parer meu, el congrés se celebrarà a 
Barcelona, però l’impacte hauria d’afectar 
la totalitat d’arxius del país. És una oportu-
nitat extraordinària per buscar noves vies, 
noves estratègies d’atracció, especialment 
de les persones més joves, cap al patrimoni 
documental. No es tracta només d’obrir els 
nostres equipaments, es tractaria d’obrir les 
nostres ments per fer entendre que sense 
documents no hi ha coneixement i que acos-
tar-s’hi és una experiència que pot resultar 
intel·lectualment molt excitant.

En l’àmbit nacional, has estat president de 
l’Associació d’Arxivers de Catalunya (AAC), 
2001–2005 i vocal de Relacions Internaci-
onals, 2005–2013. Com veus actualment 
l’AAC? Quins són els seus punts forts i 
quins els aspectes en què podria millorar?

Em costa una mica respondre aquesta pre-
gunta perquè en els darrers anys no m’he 
sentit massa convidat a participar en la nos-
tra experiència associativa. No diré que hi 
hagi hagut un rebuig frontal cap al passat, 
però no he sabut detectar que s’oferissin les 
condicions de participació que em perme-
tessin ser-hi amb una certa confortabilitat. 
Probablement, ha estat un error d’interpre-
tació per la meva part, però també he de 
reconèixer que en els darrers temps, les 

companyes i els companys que dirigeixen 
l’Associació han fet de la integració un dels 
seus elements definitoris. I això sempre és 
positiu, sens dubte.

Aquest any ha fet 20 anys de la creació 
de l’ESAGED. Quina valoració en fas? 
Quina ha estat per tu la principal apor-
tació que ha fet l’Escola fins al moment? 

Els que hem estat submergits en l’autodi-
dactisme més radical, només podem va-
lorar l’existència de l’ESAGED de manera 
absolutament positiva. Ha aportat coneixe-
ment, rigor, metodologia, en definitiva, cos 
teòric a una disciplina que el necessitava 
de manera imperativa. Els aspectes que, 
com qualsevol altra actuació, cal millorar 
no enfosqueixen l’aportació positiva que 
ha fet en aquestes darreres dues dècades 
i, que ben segur, farà en els anys a venir.

Aquest any, el Consell Nacional d’Arxius 
i posteriorment el Govern de la Genera-
litat, ha aprovat el Pla d’Arxius i Gestió 
Documental. Quines expectatives hi te-
nies? Quina valoració en fas?

Després de gairebé quatre dècades de 
relació amb els responsables de la funció 
arxius i gestió de documents del meu país, 
he de reconèixer que el meu grau d’escep-
ticisme hauria de ser oceànic. Però, bé, hi 
ha un Pla, i hem de pensar que hi haurà una 
dotació pressupostària (si no, altra vegada 
serà paper mullat, tot i que ja sabem que 
una part importantíssima del que es pre-
veu està destinat a la construcció d’equi-
paments) i, més difícil, una incorporació 
de nous i noves professionals que sacsegin 
la professió. Siguem optimistes, que no 
ingenus, una vegada més, i mentrestant 
esperem que algú s’adoni que mantenir 
el sistema d’arxius i gestió documental en 
l’esfera competencial de Cultura no és el 
reflex d’una administració àgil, moderna i 
orientada a donar resposta a les demandes 
que ens planteja aquesta societat de la 
tercera dècada del segle XXI.

La Llei d’arxius i gestió de documents 
necessita una “actualització” o refor-
mulació, quins creus que haurien de ser 
els grans punts a tenir present en la nova 
redacció.

És evident que la disrupció digital ha 
provocat transformacions absolutament 
radicals, tant en l’administració com en 

la forma com aquesta interactua amb la 
ciutadania. Com afrontar des del punt 
de vista legislatiu aquest context? Estic 
d’acord amb el fins ara president de l’ICA, 
David Fricker, quan afirma que la legislació 
s’hauria de formular de manera que fos 
el més independent possible de la tecno-
logia; no hi hauria d’haver referències a 
mètodes o pràctiques actuals i, en canvi, 
hauria d’identificar les funcions i les com-
petències perdurables que permetin que 
els arxius aconsegueixin els seus objec-
tius, independentment de com sigui el seu 
entorn operatiu en el futur. Com ell diu, 
una llei arxivística actualitzada ha de ser 
totalment agnòstica en allò que es refereix 
a la tecnologia.

I, permeteu-me ser pragmàtic. Si una nova 
llei no va acompanyada de la corresponent 
dotació pressupostària (com malaurada-
ment va ocórrer en la del 2001), no deixa 
de ser paper mullat.

Has parlat sovint de la relació entre els 
arxius i els drets humans. El mes d’octu-
bre de l’any 2012 l’Ajuntament de Girona 
va signar un conveni amb el Tribunal de 
Reclamacions Nuclears de la Repúbli-
ca de les Illes Marshall pel qual l’Arxiu 
Municipal de Girona assumia la custòdia 
temporal i el tractament de la documen-
tació sonora i audiovisual generada per 
l’esmentat Tribunal. Què suposa per a 
tu i per l’Arxiu haver pogut digitalitzar 
i conservar una còpia de l’arxiu del Tri-
bunal de Reclamacions Nuclears de les 
Illes Marshall?

Aquest va ser un projecte realment esti-
mulant i que va ser fruit de la nostra par-
ticipació en l’àmbit internacional. Trudy 
Peterson, una arxivera dels EUA excepci-
onal, m’ho va proposar en una reunió de 
l’ICA/SPA a Weimar i immediatament vaig 
copsar que aquella era una oportunitat de 
cooperació arxivística de primer nivell, que 
defugia la retòrica i donava resposta a una 
necessitat real d’unes actuacions atroces 
perpetrades pels Estats Units d’Amèrica, 
entre 1946 i 1958. La complicitat de l’al-
calde, i després president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, va facilitar el camí i 
la documentació sonora i audiovisual del 
Tribunal va arribar a Catalunya de la mà 
de l’advocat Bill Graham, el setembre 
de 2012, per tal que fos digitalitzada i 
descrita. 
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