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Introducció 

Per als ciutadans no avesats a l’ús dels arxius, aquests se’ls presenten de bon

començament sota una doble vessant, aparentment contradictòria. Així, hi ha

qui veu els arxius com una cosa marginal i subsidiària, i ho resol ben aviat: als

arxius es conserven documents i prou. És el que denomino “l’aparent simpli-

citat dels arxius”, i que deriva d’un desconeixement gairebé absolut de les fun-

cions que s’hi duen a terme.

Contràriament, per a altres ciutadans el fet de no entendre’n l’organització i els

mecanismes d’accés a la informació, en propicia una lectura, no necessàriament

negativa, però que posa l’accent en la dificultat de copsar-ne els aspectes més

complexos i més teòrics de l’arxivística. Així, la manca de coneixement de l’or-

ganització de l’arxiu s’envolta d’una aurèola de respecte, sobretot pel que fa al

treball d’erudició que puguin comportar el tractament i la custodia de docu-

mentació molt antiga.

Amb la voluntat d’introduir l’estudiant en el coneixement dels trets més es-

sencials dels arxius, a les pàgines que segueixen presentem el concepte i les

funcions de l’arxiu, la renovació experimentada en els darrers anys en la seva

pràctica i en l’actualització de les seves tècniques, la tipologia dels arxius cata-

lans i l’expansió dels documents i els suports i, finalment, insistim en la im-

periosa necessitat de comptar amb bons instruments d’accés a la informació i

de mantenir un equilibri entre les funcions més culturals i la imprescindible

actuació sobre la documentació administrativa. a
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Objectius

En aquest mòdul didàctic s’analitza l’evolució de l’arxivística, el paper que li

pertoca desenvolupar en la societat actual, i es planteja amb més concreció el

seu caràcter de servei cultural dedicat a facilitar la recerca científica. Tant la re-

dacció dels cinc apartats com els materials complementaris tendeixen a assolir

els objectius següents:

1. Remarcar que els arxius són elements consubstancials a l’activitat de la hu-

manitat i de les institucions, i que neixen espontàniament com a resultat

d’una activitat continuada.

2. Entendre que l’organització i el contingut d’un arxiu responen al tipus

d’institució que l’ha generat i que la seva informació no respon a criteris

temàtics, sinó als derivats de les competències i les funcions dels òrgans de

la institució.

3. Evidenciar la necessitat de fer prevaler el concepte d’arxiu unificat concep-

tualment i funcionalment, més enllà de les divisions físiques en arxius ad-

ministratius i històrics, atenent a criteris de racionalitat i integritat en el

tractament de la documentació.

4. Copsar l’estreta interrelació que hi ha entre uns arxius diversificats tipolò-

gicament i documentalment, i els resultats qualitatius assolits pels investi-

gadors en les seves recerques històriques.

5. Analitzar les causes del precari equilibri que hi ha hagut al llarg de la his-

tòria entre la funció administrativa i la funció cultural.

6. Avaluar l’impacte de les tecnologies informàtiques en els processos de ge-

neració, tractament, preservació i difusió de la informació continguda als

arxius.

7. Sensibilitzar-se de la creixent generació de documents en suports efímers o

sotmesos a una durada precària per l’evolució tecnològica.

8. Conscienciar-se de la necessitat de regular l’accés a la documentació i a la

informació continguda als arxius per tal de fer compatible el dret constitu-

cional de lliure accés amb la garantia del dret a preservar la intimitat dels

ciutadans.
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1. Arxiu. Concepte i funcions

1.1. El concepte actual d’arxiu

Segons el Consell Internacional d’Arxius, la paraula arxiu té fonamentalment

tres accepcions: a

1) Conjunt de documents, sigui quina sigui la data, la forma i el suport mate-

rial, produïts o rebuts per qualsevol persona física o moral i per qualsevol ser-

vei o organisme públic o privat, en l’exercici de la seva activitat; conservats pel

seu productor o els seus successors, per a les seves pròpies necessitats o trans-

ferits a la institució d’arxius competent segons el valor arxivístic.

2) Institució responsable de la reunió, el tractament, l’inventari, la conser-

vació i la comunicació dels arxius, també anomenada “servei d’arxiu (o ar-

xius)”.

3) Edifici o part d’un edifici on es conserven i es comuniquen els arxius, dit

també “dipòsit d’arxius”.

Tanmateix, els arxius conserven fonamentalment sèries organitzades de docu-

ments atenent als principis de procedència i de respecte a l’ordre primitiu.

Aquests dos principis obliguen a garantir el respecte a l’organització inicial de

la documentació –preservant-ne els trets orgànics d’origen– i també al mante-

niment de l’ordre i de la coherència originaris en la futura classificació i orde-

nació de la documentació.

Paral·lelament, val a dir que els arxius conserven documents i que en

aquest sentit cal tenir present que, en els darrers anys, el concepte clàssic

de document, associat tradicionalment al suport en paper o pergamí, ha so-

fert una transformació substancial, de manera que a hores d’ara abraça

també els nous suports derivats de l’ús de les tecnologies informàtiques.

Els arxius s’han definit com el conjunt de documents rebuts o pro-

duïts per les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, com

a resultat de la seva activitat, i organitzats i conservats per tal de ser

utilitzats per a la gestió administrativa, la informació, la investigació

i la cultura. Els arxius també són les institucions responsables de te-

nir-ne cura i l’espai físic on la documentació es conserva adequada-

ment per tal de garantir-ne l’accessibilitat, la preservació i l’ús.
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Cal tenir present que la documentació no ha estat generada en la perspectiva

de la seva utilització per a la recerca històrica, sinó que, contràriament, els

documents s’han produït en l’exercici d’unes competències. A més, la seva

preservació obeïa ineludiblement al fet que constituïen una garantia dels

drets i deures de qui els tenia i, en aquest sentit, el seu vessant jurídic i de

prova esdevenia l’element més substancial de la seva naixença i de la poste-

rior preservació.

Amb el desenvolupament del concepte modern de funció pública i de la con-

sideració dels documents com a part integrant del patrimoni cultural, pren

forma l’actual concepte d’arxiu entès en la seva doble dimensió de suport a

l’acció administrativa d’una institució, empresa o persona física i, alhora,

d’objecte de la recerca científica. En l’arrel d’aquest canvi –l’acceptació inequí-

voca de la funció cultural com un element substancial de la funció arxivística–

cal situar-hi la presa de consciència que va significar el desenvolupament de

la crítica històrica (segle XVIII) i la història romàntica (segona meitat del segle

XIX), amb una formidable producció històrica de caire erudit i un veritable cul-

te a les possibilitats informatives dels documents.

Podem veure el fragment següent de l’obra de Miquel Casademont, on es parla de la uti-
lització dels arxius amb finalitats de recerca històrica:

“Així, l’arxiu ja no definirà solament un espai físic destinat a la conservació dels docu-
ments per a usos únicament jurídics sinó que també rebran el nom d’arxiu els conjunts
de documents dotats d’un ordre, que s’empraran com a testimonis –material bàsic– per a
l’elaboració de la història. En el decurs del segle XIX i fins al primer terç del XX, aquesta
funció historicocultural dels arxius s’anirà enfortint, arribant fins i tot a desplaçar les se-
culars funcions jurídiques/administratives que fins al final del set-cents els havia carac-
teritzat.

Les transformacions ocasionades per la Il·lustració en les mentalitats, les estructures po-
lítiques, socials i culturals de l’Europa del set-cents generaren una gran curiositat pel pas-
sat històric. Ja en el segle XIX, la necessitat de conèixer la història com a element de suport
imprescindible per a justificar i legitimar el principi de nacionalitat i els corrents de pen-
sament nacionalista, transformà els arxius en recurs obligat.”

M. Casademont (1991, pàg. 58).

L’actual dualitat dels arxius, com a elements administratius i elements cientí-

fics, es fonamenta en la diversa utilitat dels documents, concepte molt vincu-

lat al que la teoria arxivística denomina les edats i els valors dels documents.

En sintonia amb aquest concepte renovador, cal entendre com a docu-

ment tota expressió textual, gràfica, sonora o en imatges, en llenguatge

oral o escrit, natural o codificat, recollit en qualsevol mena de suport

material (pergamí, tela, cartolina, disc, pel·lícula, clixé, fitxa perforada,

cinta, disc magnètic i òptic, videodisc, etc.) que constitueixi un testimo-

ni de les funcions i les activitats individuals i col·lectives de la humani-

tat, en què prevalen els originals sobre les còpies, amb l’excepció de les

obres de creació i d’investigació editades i de les que, per la seva índole,

formin part del patrimoni bibliogràfic.

Al llarg de l’època 
medieval...

... i de l’època moderna, els
arxius són fonamentalment 
òrgans juridicoadministratius, 
pensats gairebé exclusivament 
per a garantir la fe pública 
i l’autenticitat dels fons que 
custodien.
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Així, ens referim sovint a diferents fases del document, que es corresponen

amb les seves edats: a

1) Fase activa. Fins als cinc anys. Primera edat del document, que correspon-

dria al moment de la creació, la recepció i la utilització en el tràmit inicial, que

s’allargaria uns cinc anys.

2) Fase semiactiva. Fins als 25-30 anys. Segona edat, quan ja hauria assolit

l’objectiu que n’havia originat la creació i durant la qual seria objecte només

d’una consulta ocasional.

3) Fase inactiva. Tercera edat, que en consagra la inutilitat administrativa i

jurídica, i la possibilitat d’una conservació permanent en un arxiu en cas que

reuneixi un valor de testimoni informatiu evident.

En realitat, les denominacions d’arxiu de gestió, arxiu administratiu inter-

medi i arxiu històric no són res més que el reflex material d’aquestes edats i,

més enllà d’aquestes convencions que imposa la pràctica arxivística, són ben

evidents la unitat i la coherència de la funció arxivística i la globalitat de l’àm-

bit d’acció dels arxius en tots els sectors d’una institució.

Exemple

Per a il·lustrar-ho, valgui el cas, per exemple, de la concessió d’una llicència d’obres amb la
finalitat de construir un habitatge unifamiliar. Aquest expedient, un cop aprovat pels òrgans
pertinents de l’administració municipal, causarà efecte de tal manera que el sol·licitant podrà
dur a terme l’obra desitjada, en un termini de temps que raonablement s’allargarà poc temps.

En aquest primer estadi, l’expedient és a l’arxiu de gestió i, per tant, en la fase plenament
activa, donat que és en aquest tràmit inicial quan s’usa i es consulta. Un cop realitzada
l’obra, l’expedient es consultarà de manera molt esporàdica, i només en casos vinculats
a la necessitat d’agençar algun problema que aparegui en la construcció o bé per procedir
a alguna mena de reforma. Aquesta segona fase és pròpia dels arxius intermedis adminis-
tratius i es vincula a la fase semiactiva. Finalment, quan l’habitatge unifamiliar fa més de
trenta anys que va ser construït, el més lògic és que les consultes siguin més aviat de caire
històric en treballs de tipus urbanístic. És ara quan es trobarà en la denominada fase in-
activa, accepció correcta si tenim present que aquest document va ser creat en un tràmit
administratiu concret i amb la finalitat de materialitzar-se en una resolució administra-
tiva, i no pas amb l’objectiu d’esdevenir un document històric.

La dualitat...

... de la funció arxivística que-
da perfectament reflectida 
en una expressió molt gràfica 
de l’arxiver francès Charles 
Braibant, que denominava 
els arxius com “els graners 
de la història i els arsenals de 
l’administració”.

Evolució arxivística de la documentació

Arxiu Edat Valor Durada
(anys) Local

Etapa 
prearxivística

De gestió 
o d’oficina Primera Primari 5

Oficina o 
dependència 
productora

Etapa 
arxivística

Intermedi Segona

I. Primari 
preferentment

II. Primari i 
secundari

10/30

30/50

Arxiu central 
de la institució

Arxiu fora de la 
institució

Històric Tercera Secondari Indefini
t

Arxiu històric 
de la institució 
o arxiu històric 
general fora 
de la institució

Font: A. Heredia (1989, pàg. 111).
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1.2. El tractament de la documentació

A part de l’aclariment necessari de la funció administrativa i la funció cultural,

és evident que els documents d’una institució s’han de gestionar d’una mane-

ra homogènia més enllà de la seva antiguitat o del tipus de suport. No en va,

tots els documents han estat generats des d’una perspectiva merament admi-

nistrativa, i només una part acabaran assolint, indefectiblement, un valor his-

tòric. Aquesta continuïtat de la documentació al llarg de tot el seu cicle de vida

–des que es genera fins a l’ingrés en els denominats arxius històrics– exigeix

també una gestió integral de la documentació en el marc dels arxius unificats

conceptualment i funcionalment. a

1) Recollida de la documentació. Cal procedir a la recollida sistemàtica –via

transferència– de tota la documentació administrativa generada per la institu-

ció en la qual s’insereix l’arxiu, però també a l’aplec selectiu dels fons externs

a la institució que permetin un enriquiment qualitatiu i una diversificació dels

fons documentals.

2) Tractament de la documentació. La classificació, l’ordenació i la des-

cripció constitueixen l’eix que permetrà desenvolupar els instruments de des-

cripció i informació que facilitin l’accés a la informació per part de la

institució mateixa i dels ciutadans interessats.

3) Preservació de la documentació. És obvi que els responsables del servei

d’arxiu han de propiciar polítiques de prevenció i conservació de la documen-

tació, tant pel que fa a la climatització dels dipòsits com a les mesures que per-

metin garantir la perdurabilitat dels suports en què es conté la informació,

siguin en paper, microformes, discos magnètics o òptics. 

4) Difusió del contingut dels arxius. Tant per als ciutadans interessats en la

documentació administrativa recent com per a aquells que desitgin empren-

dre treballs de recerca històrica. En aquest sentit, és vital afavorir l’accés als

ciutadans en el marc actual, que atorga als arxius un valor afegit i en què el

lliure accés a la informació, consagrat per la Constitució de l’any 1978, esdevé

un instrument cabdal en la materialització del control democràtic inherent als

principis de publicitat, transparència administrativa i participació ciutadana.

A hores d’ara l’extraordinària inflació de documentació administrativa –fruit

tant de l’ampliació de competències, en el cas de les administracions públi-

ques, com de l’augment del volum dels documents gràcies a la facilitat de re-

En aquest sentit, val a dir que les funcions clàssiques d’un arxiu consis-

teixen a recollir, tractar, preservar i difondre els fons documentals, en

el benentès que només la perfecta organització dels fons documentals i

la seva accessibilitat permeten de diferenciar un arxiu d’un pur i simple

magatzem de papers.

A la Constitució 
espanyola...

... de l’any 1978, l’article 105.b 
preveu afavorir l’accés dels ciu-
tadans als fons dels arxius:

“(...) l’accés dels ciutadans als 
arxius i els registres administra-
tius, salvant el que afecti la se-
guretat i la defensa de l’Estat, 
la indagació dels delictes i la in-
timitat de les persones.”
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producció que ofereixen la reprografia i les més modernes tecnologies– ha

propiciat que des dels arxius es dediqui una especial atenció a l’actuació sobre

els fons administratius, tant per la seva incidència en el bon funcionament de

les institucions com pel fet que esdevé un element essencial en la prefiguració

del contingut dels futurs arxius històrics.

La gestió dels documents administratius ha d’abraçar un llarg procés que s’ini-

cia en el moment en què es generen a les oficines fins al moment de procedir-

ne a l’avaluació sota la perspectiva de l’eficàcia i la rendibilitat. Aquesta for-

mulació comporta considerar l’arxivística –i, per tant, la gestió de documents–

com a ciència de l’administració, de manera que es planteja com una necessi-

tat ineludible l’avaluació dels costos de tot el procés de tractament de la docu-

mentació administrativa. a

Amb relació a aquest tema, vegeu el fragment següent de l’obra de Michel Roberge refe-
rent a l’avaluació del cost d’un sistema de gestió dels documents administratius:

“L’avaluació del cost d’un sistema de gestió dels documents administratius s’ha de fer
considerant les quantitats necessàries per a la conservació i la consulta d’aquests docu-
ments. Cal retenir quatre factors: l’equipament, la mà d’obra, el material i l’espai físic.”

M. Roberge (1993).

De les xifres del quadre se n’infereix en primer lloc el fet que globalment considerat el
cost de conservació és exactament el doble del cost de la consulta dels documents, i se-
gonament que és en el capítol de personal on es dóna el percentatge més elevat de costos.
D’aquesta darrera constatació se’n deriva la necessitat ineludible de procedir a l’automa-
tització del sistema de gestió de documents, tot i que cal tenir ben present que en els ca-
sos en què s’ha de procedir al tractament de grans volums d’informació la rendibilitat del
sistema no és immediata.

1.3. La prefiguració dels futurs arxius històrics

Per primera vegada en la llarga història dels arxius, els professionals de l’arxi-

vística es troben amb la possibilitat d’actuar de manera preventiva sobre els

fons administratius i, per tant, estan en disposició de prefigurar notablement

La tècnica del Records 
Management,...

... és a dir, de la gestió dels do-
cuments, neix als Estats Units 
en un context de preocupació 
pel tractament de la documen-
tació administrativa i de la 
voluntat política d’integrar 
la funció arxivística en els me-
canismes de l’administració, és 
a dir, dels altres sistemes admi-
nistratius de l’organització, 
de manera que no es produeixi 
la percepció de l’arxiu com 
un servei aïllat i deslligat del 
conjunt de processos que im-
pulsa l’organització.

La gestió documental percep els arxius com un element més de l’en-

granatge administratiu, que ha de ser gestionat sota els principis d’efi-

ciència i eficàcia administrativa i de racionalitat en l’ús dels recursos

humans i econòmics. Ha propiciat el desenvolupament de les tècniques

arxivístiques per tal d’afrontar amb èxit els reptes derivats de la nova or-

ganització administrativa.

Cost de conservació Cost de consulta Cost global

Personal 49% 78% 63,5%

Equipament 32% 15% 23,5%

Espai 14% 3% 8,5%

Material 5% 4% 4,5%
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el contingut dels arxius històrics del futur. En aquest sentit, l’aplicació dels

principis de la gestió documental ha de permetre incidir en la producció, la

classificació i la descripció dels documents administratius des que es generen

a les oficines, de manera que se’n faciliti tant la transferència als arxius amb

una gran fluïdesa –a banda que aquesta predeterminació del tractament docu-

mental derivi en un estalvi de costos, en no haver de tornar a tractar els docu-

ments a posteriori als arxius– com una potent integració de la documentació

al llarg de tot el seu cicle de vida.

D’aquesta manera, des dels arxius es pot garantir la transferència de fons ad-

ministratius complets, amb sèries documentals contínues, la qual cosa com-

porta uns avantatges evidents per als qui vulguin emprendre algun tipus de

recerca. Paral·lelament, cal facilitar l’ingrés de documents procedents d’arxius

privats i patrimonials, per superar una visió dels arxius entesos com a diposi-

taris d’una documentació eminentment “oficial” i apostar per unes fonts ri-

ques en contingut i plurals en la seva procedència.

Finalment, caldrà procedir a l’avaluació dels documents de manera que, un cop

superat el període de validesa administrativa, fiscal o jurídica, només es conservin

els que continguin valors testimonials, informatius i històrics. És òbvia la neces-

sitat de reduir els nombrosos volums documentals generats per les administraci-

ons públiques i les empreses privades, però aquesta selecció cal dur-la a terme de

manera rigorosa per tal que aquesta avaluació no comporti la destrucció de docu-

ments que puguin ser útils en un futur a la recerca històrica.

Aquesta avaluació pren com a referent el valor administratiu, fiscal, legal i ju-

rídic, i informatiu i històric dels documents. Així, la Comissió Nacional d’Ava-

luació i Tria de la Documentació decideix, en darrera instància, l’eliminació

total o la conservació total de la sèrie documental objecte d’avaluació, i el

resultat assolit s’inscriu en les Taules d’Avaluació Documental, que permetran

conèixer la destinació futura dels documents avaluats des del mateix moment

en què es generen a les oficines.

És evident que així com els criteris de valoració administrativa, fiscal o legal i

jurídica es poden concretar amb certa precisió i objectivitat, la determinació

dels valors informatius i històrics planteja més dificultats en estar vinculats a

l’evolució de la recerca i dels corrents historiogràfics. 

En aquest sentit, la convicció que cal reduir els volums documentals dels ar-

xius per tal de no col·lapsar-los amb grans quantitats de documents inútils

planteja també la necessitat de preservar volums de documents prou significa-

tius per permetre una recerca històrica quantitativa o qualitativa. La tècnica

del mostreig estadístic, que consisteix a reduir el volum dels documents sen-

se minvar la qualitat de la informació, es presenta com la solució de futur per

tal de fer compatible la necessitat de reduir els extraordinaris volums docu-

mentals actuals amb la disposició als usuaris de documentació suficient per a

l’exercici de la recerca amb garanties.

Procés d’avaluació 
dels documents

Per tal de garantir la seriositat 
i la legalitat del procés d’avalu-
ació documental, la Generali-
tat de Catalunya va dictar
un decret el maig del 1990 que 
posa les bases per a una correc-
ta avaluació i tria de la docu-
mentació pública. L’esmentat 
decret prohibeix l’eliminació 
de documentació anterior 
a l’any 1939 –en tenir clara 
consideració de patrimoni his-
tòric– i també d’aquells docu-
ments que encara es troben 
en fase de gestió administrati-
va, i en aquest cas es pren com 
a data indicativa els cinc anys.

Trobarem... 

... documents d’una inutilitat 
històrica evident –per exem-
ple, les multes de circulació, 
de les quals només se’n conser-
ven les estadístiques fetes per 
la guàrdia urbana– i molts d’al-
tres documents que presenten 
serioses dificultats d’avaluació.
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2. Les fonts d’arxiu

En primer lloc, és evident que els arxius han estat durant segles els dipositaris

gairebé exclusius de la denominada “memòria institucional” i que aquesta

lenta, i sovint accidentada, sedimentació de la producció administrativa de les

institucions al llarg de la història els ha permès d’erigir-se en els centres pre-

ponderants de conservació de la memòria històrica. Tot i així, també és evi-

dent que a hores d’ara a ningú no se li escapa el fet que a mesura que es

produeix una gran diversificació de les fonts d’informació utilitzables en el fu-

tur per a la recerca històrica –mitjans de comunicació escrits i en imatge, im-

puls del món dels audiovisuals, centres de documentació–, la preponderància

de les fonts arxivístiques per a l’estudi de la contemporaneïtat tendirà a min-

var de manera palpable, però en cap cas no afeblirà la inequívoca voluntat dels

professionals dels arxius per liderar una creixent preocupació ciutadana per fer

perdurable la informació que produeix, de manera creixent, la societat actual.

És evident, tanmateix, que la qualitat dels resultats assolits en qualsevol tipus

de recerca històrica és directament proporcional a la qualitat i la diversitat de

les fonts documentals accessibles. Fins fa pocs anys, l’absència d’uns arxius pú-

blics accessibles i correctament organitzats, o en el millor dels casos, sotmesos

a determinades restriccions –manca d’instruments de descripció i d’informa-

ció dels fons, horaris inadequats, dèficit de professionals preparats– esdevenia

sovint un obstacle insuperable per als investigadors o bé els limitava clara-

ment la possibilitat de reeixir en les recerques.

D’ençà de la consolidació de les institucions democràtiques al nostre país, la

tasca de dignificació del patrimoni documental ha rebut una empenta signifi-

cativa. La modernització de les instal·lacions d’arxius i sobretot la irrupció de

noves generacions de professionals de l’arxivística han propiciat un canvi

substancial en el món dels arxius i han permès potenciar la recerca històrica,

fonamentalment en el seu vessant de conreu de la història local. Paral·lela-

ment, les institucions públiques han formalitzat la constitució de sistemes ar-

xivístics que han permès actuar de manera més ordenada i coherent sobre

aquest sector i han desvetllat l’interès per salvaguardar distintes tipologies

d’arxius.

Així, en aquests moments, a Catalunya, el patrimoni documental l’integren

una sèrie d’arxius –de titularitat pública o privada– que faciliten la pràctica

creixentment normalitzada de la recerca. Dins del sector públic cal fer esment

dels arxius que depenen de l’Administració de l’Estat:

1) L’Arxiu de la Corona d’Aragó, que constitueix un dels centres d’investiga-

ció de la història medieval de més relleu a Europa i que conté la part més subs-
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tancial de la documentació necessària per a l’estudi de la

història de Catalunya.

2) Els arxius del Tribunal Superior de Justícia (Audiència),

delegacions provincials, governs civils i administració pe-

rifèrica de l’Estat, que contenen documentació d’abast ca-

talà i que el mateix Estat manté encara a Catalunya sota la

seva titularitat.

Paral·lelament, la Generalitat de Catalunya ha constituït

un sistema arxivístic propi –recolzat per una llei d’arxius i un desenvolupa-

ment normatiu específic– a la capçalera del qual ha situat dues institucions:

1) El Servei d’Arxius, encarregat d’impulsar les polítiques arxivístiques i de ga-

rantir la salvaguarda del patrimoni documental català.

2) L’Arxiu Nacional de Catalunya. Aquest darrer òrgan és l’encarregat de re-

collir tota la documentació generada per l’Administració del govern català i ha

reeixit a aplegar un important fons de documentació de personalitats de la

vida cultural i política i, sobretot, d’arxius d’empreses.

Aquest sistema el completen els arxius històrics de Girona, Lleida i Tarragona,

amb importants fons notarials, pels arxius de les conselleries –eminentment

administratius–, i la xarxa d’arxius comarcals, adreçats a potenciar el conreu

de la història local.

L’Arxiu de la Corona 
d’Aragó...

... és l’arxiu històric més impor-
tant de Catalunya perquè
conté un gran nombre de do-
cuments d’època medieval
i d’època moderna. Està for-
mat pel dipòsit documental 
de l’antiga Cancelleria reial 
de Catalunya i d’Aragó, al qual 
han estat incorporats altres 
fons històrics. Està instal·lat 
a Barcelona, primerament al 
casal construït al segle XVI des-
tinat al lloctinent general 
i a la seva cort judicial, i actual-
ment en un edifici modern 
de nova planta al sector 
de la plaça de les Glòries 
Catalanes.
A la foto, façana de l’antiga seu 
al barri gòtic barceloní.

Principals arxius i fons documentals per a la història de Catalunya

1. Arxius de l’Administració central

a. Dependents del Ministeri de Cultura

• Arxiu de la Corona d’Aragó

• Arxius Històrics de Girona, Lleida i Tarragona

(de titularitat estatal i gestió autonòmica)

b. Dependents dels ministeris corresponents

• Arxiu del Tribunal Superior de Justícia (Audiència)

• Arxius de les delegacions provincials d’Hisenda

• Arxius dels governs civils

• Arxius de l’Administració perifèrica

2. Arxius de l’Administració autonòmica

a. Arxiu Nacional de Catalunya

b. Xarxa d’arxius històrics comarcals (de titularitat autonòmica i gestió local)

c. Arxius centrals de les conselleries

d. Arxius d’organismes autònoms

3. Arxius de l’Administració local

a.  Arxius de les diputacions provincials

b. Arxius municipals

4. Arxius eclesiàstics

a. Arxius diocesans

b. Arxius capitulars
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El conjunt d’arxius públics esmentats més amunt es complementa amb els ar-

xius dependents de l’Administració local: a

1) Els arxius municipals constitueixen la xarxa més rica i estesa pel que fa a

la conservació del patrimoni documental català, i durant molts anys han estat

el motor de l’eclosió de la història local. Recullen la documentació municipal

des de l’edat mitjana, però en els darrers temps han optat per potenciar el seu

paper d’arxius de la ciutat i han procedit a aplegar fons privats i patrimonials

i a crear seccions de fotografia, biblioteca i hemeroteca.

2) Els arxius de les diputacions catalanes acullen importants fons docu-

mentals de les seves circumscripcions d’ençà del primer terç del segle XIX.

Però qualsevol recerca quedaria incompleta sense el ric cabal d’informació dels

arxius eclesiàstics, dels d’entitats i corporacions i dels privats.

1) Arxius eclesiàstics. Cal remarcar l’extraordinari interès dels arxius dioce-

sans i catedralicis, i també dels arxius parroquials per a les clàssiques recerques

demogràfiques, genealògiques i socioeconòmiques.

2) Arxius d’entitats i corporacions. Destaquen l’Arxiu Històric de Protocols

de Barcelona, l’Arxiu del Parlament de Catalunya, els dels antics hospitals i

també els arxius dels col·legis professionals, sobretot dels lligats al sector de

l’arquitectura i l’urbanisme.

4. Arxius eclesiàstics

a. Arxius diocesans

b. Arxius capitulars

c. Arxius parroquials

d. Arxius monàstics

e. Arxius de seminaris, col·legis i congregacions

5. Arxius d’entitats oficials i corporacions

a. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona

b. Arxiu del Parlament de Catalunya

c. Arxius universitaris

d. Arxius d’hospitals

e. Arxius de col·legis professionals

6. Arxius privats

a. Arxius patrimonials

b. Arxius personals

c. Arxius econòmics, d’empreses, d’entitats i associacions

7. Altres arxius i centres especialitzats

a. Arxius fotogràfics i audiovisuals

b. Cartoteques

c. Hemeroteques

d. Centres de documentació

Principals arxius i fons documentals per a la història de Catalunya
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3) Arxius privats. Constitueixen a hores d’ara un sector emergent, tant per la

creixent presa de consciència de la necessitat de garantir-ne l’accessibilitat per

part dels propietaris com pel fet que bona part dels arxius públics han endegat

polítiques de recuperació d’aquests fons, en atenció al seu gran interès per a

les recerques vinculades sobretot a la història econòmica i política. En desta-

quen els següents:

a) Arxius patrimonials agraris, amb documentació rica i molt antiga.

b) Arxius personals de protagonistes de la vida cultural i política del país.

c) Arxius econòmics, d’empreses i d’entitats vinculades a la societat civil.

Altres arxius i fons documentals també constitueixen un bon complement a

la recerca. Ens referim als arxius audiovisuals, les cartoteques –com ara l’Ins-

titut Cartogràfic de Catalunya– i les hemeroteques, sovint vinculades a insti-

tucions arxivístiques o bibliotecàries i on s’han acollit les col·leccions més

importants de premsa catalana d’ençà del segle XVIII.

2.1. La polivalència dels materials d’arxiu

A les conclusions de l’XIè Congrés Internacional d’Arxius celebrat a París l’any

1988 arrelà l’expressió “nous documents d’arxiu”, la qual cosa comportà que

es tinguessin en compte suports i tipologies documentals que fins al moment

havien romàs en un cert estadi d’indefinició. D’aquesta manera es reconeixia

el paper emergent de les mimcroformes i els documents electrònics, però tam-

bé el de les produccions radiotelevisives i dels documents sonors, gràfics i en

imatge en els arxius. En síntesi, es consagrà el criteri de privilegiar la informa-

ció independentment del suport en què s’hagi imprès.

Els nous suports –-magnètics, òptics– i els nous documents d’arxiu –en imat-

ge, gràfics, sonors– han permès eixamplar el volum i la diversitat dels materials

d’arxiu i dinamitzar-ne l’accés. Fins fa poc temps, els investigadors tenien com

a objecte privilegiat de recerca els clàssics documents textuals en paper i per-

gamí, i limitaven l’ús d’altres tipologies o suports a casos excepcionals. Actu-

alment, els professionals dels arxius s’esforcen per integrar en la recerca

diferents tipus de documents: a

1) Documents figuratius i iconogràfics, com plànols, mapes, gravats, dibui-

xos, auques, goigs, etc.

2) Documents en imatge, com fotografies, postals, vídeos, pel·lícules, etc.

3) Documents sonors, com enregistraments d’actes, història oral, fons radio-

fònics i musicals, etc.
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4) Col·leccions hemerogràfiques (periòdics, revistes) i d’impresos. 

Tot aquest ampli ventall de documents s’ha integrat amb tota normalitat dins la

recerca històrica, complementant les fonts tradicionals i superant-ne el caràcter

excepcional. Val a dir que així com els plànols ja havien estat emprats tradicional-

ment en les recerques de caire urbanístic, la documentació en imatge –singular-

ment la fotografia– havia tingut un tractament esporàdic caracteritzat per un ús

restringit al seu caràcter d’il·lustració, amb menysvaloració de les seves immenses

possibilitats informatives. Actualment, doncs, assistim a una creixent dignificació

de tota aquesta mena de documents. Fins i tot l’esclat de la recerca de la contem-

poraneïtat ha potenciat l’ús de la premsa periòdica –que ha esdevingut el material

més emprat a molts arxius– i ha propiciat que des dels arxius es procedís a endegar

polítiques d’aplec sistemàtic de les col·leccions hemerogràfiques.

Per tal d’il·lustrar mínimament l’abast d’aquesta política d’aplec de materials

susceptibles de ser emprats pels investigadors, ens cal assenyalar que al depar-

tament de gràfics de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona hi ha més de

seixanta tipologies distintes de documents figuratius i iconogràfics, i que, en

l’actualitat, la tendència creixent a produir materials amb predomini d’ele-

ments gràfics i d’il·lustracions (punts de llibre, adhesius, etc.) obligarà els pro-

fessionals del món del patrimoni documental i bibliogràfic a adoptar una

política selectiva d’aquests nous materials atenent a criteris d’originalitat,

d’interès per a la recerca i de racionalitat en els costos de manteniment i ex-

plotació.

Arxiu Històric 
de la Ciutat de Barcelona

“Al departament de gràfics 
de l’Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona es conserva una 
gran pluralitat de materials que 
cada vegada són més sol·lici-
tats pels usuaris. Així, en l’apar-
tat d’iconografia hi trobem 
acudits, auques, calendaris, 
caricatures, cartells, cromos, 
dibuixos, ex-libris, figurins,
filigranes, una gran riquesa 
de gravats, indianes, marques 
de fàbrica, naips, soldats, ana-
grames, anuncis comercials, 
felicitacions, invitacions, me-
nús, recordatoris, i una col·lec-
ció de papers de fumar i anells 
de cigar.”

Arxiu Històric de la Ciutat
(1995). Guia. 
A la foto, portal de la Casa 
de l’Ardiaca, seu de l’Arxiu His-
tòric de la Ciutat de Barcelona.
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3. Els instruments de descripció i accés

És evident que la immensa majoria dels treballs desenvolupats en un arxiu, so-

bretot els vinculats al tractament dels fons, tenen com a objectiu prioritari ga-

rantir l’accessibilitat a la informació que conté de la manera més ràpida i

eficient possible. En aquest sentit, la creació d’instruments de descripció i d’in-

formació dels fons documentals, juntament amb les tasques de preservació

d’aquest patrimoni, constitueixen la justificació més evident de la funció pú-

blica que exerceixen els arxius. a

3.1. Guies, inventaris i catàlegs

En aquest sentit, hi ha tres nivells diferents de descripció, cadascun fonamen-

tat en diversos nivells d’organització de la documentació: a

1) La guia, que serveix per a orientar l’usuari entorn del coneixement general

del contingut d’un arxiu o d’un conjunt d’arxius. Usualment descriu la histò-

ria de la institució, presenta les dades generals d’interès, sistematitza les grans

seccions en què s’organitza l’arxiu, en dóna les característiques, el metratge, és

a dir, la llargada en metres lineals i, finalment, les dates extremes dels docu-

ments que s’hi conserven, els instruments de descripció més rellevants i una

bibliografia sumària.

2) L’inventari consisteix en una descripció global i sistemàtica de les sèries

documentals, per bé que pot ser superficial o analític. Esdevé un instrument

més aprofundit que la guia, i permet a l’usuari conèixer les sèries més relle-

vants, el volum i l’abast cronològic.

3) El catàleg té com a objectiu descriure la peça o unitat documental, tant

si es tracta d’un document solt (pergamí, cèdula reial) com d’un expedient.

Per l’exhaustivitat i la minuciositat en la informació, el catàleg es considera

l’instrument culminant de tota tasca de descripció arxivística.

Antigament, els arxius comptaven amb nombrosos índexs, que permetien

un accés mínimament selectiu a la informació. Informaven sobre noms de

persones (onomàstics), llocs (geogràfics) o temes i matèries (temàtics), i es

feien amb la voluntat d’accedir amb rapidesa als documents més rellevants

de l’arxiu. Actualment, els índexs s’han modernitzat i han guanyat dina-

misme i riquesa d’informacions gràcies a l’aportació de la tecnologia infor-

màtica.
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3.2. Les bibliografies

En aquest sentit, la constitució de compendis bibliogràfics, on s’apleguin de

manera sistemàtica els llibres i els articles relacionats amb la història del país,

és una tasca urgent i prioritària que ha de permetre posar les bases per tal de

superar l’acció repetitiva i individual d’anar a la recerca dels materials de su-

port a la recerca documental.

Paral·lelament, cal tenir en compte que l’IFLA (International Federation of

Libraries Association) recomana en les seves directrius internacionals que la

biblioteca pública, dins la seva “col·lecció local”, emprengui la publicació

d’instruments bibliogràfics per als estudis locals. Tot i així, aquesta tasca ha

estat empresa primordialment per historiadors i arxivers, conscients de l’ex-

traordinària utilitat d’aquests reculls en tot treball de recerca.

En aquesta mateixa línia de dotar els investigadors d’instruments de descripció i

informació, és evident la necessitat de continuar amb la realització de catàlegs

col·lectius (hemerogràfics, fotogràfics, bibliogràfics, etc.), la rendibilitat dels quals

creixerà en un futur proper gràcies a les immenses possibilitats de connexió mit-

jançant les denominades autopistes de la informació. a

3.3. Les bases de dades creades per a la recerca

L’explotació de la informació dipositada als arxius públics es canalitza actual-

ment en dues vessants ben diferenciades:

1) D’una banda, és evident la necessitat de garantir la perdurabilitat de les

bases de dades creades mitjançant l’activitat administrativa, tant de caire

Instruments de descripció en un arxiu

Instrument Finalitat Quadre de classificació

Guia Assenyalar les característiques 
generals Secció

Inventari Localitzar, controlar i informar Sèries

Catàleg Descriure de forma selerctiva 
i exhaustiva Unitat documental

Índex Complementar la localització
i la informació Dades del document

A més dels instruments de descripció dels fons documentals, l’exercici

de la recerca amb un mínim de dignitat exigeix comptar amb bibliogra-

fies que permetin conèixer allò que s’ha publicat i, sobretot, poder re-

córrer a una sèrie de llibres i articles que es constituiran en uns elements

cabdals per tal de cloure la recerca de manera satisfactòria. 

Base de dades d’història 
local

Cal remarcar el projecte ende-
gat per la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, que ha 
impulsat la realització d’una 
base de dades d’història local 
referida a les localitats catala-
nes, i els reculls bibliogràfics 
duts a terme des de nombro-
sos centres d’estudis d’arreu 
de Catalunya.
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demogràfic (censos, padrons d’habitants), com de tipus social i econòmic

(estadístiques, enquestes, pressupostos, etc.). En aquest cas, caldrà procedir

periòdicament a copiar aquests suports, tant per superar la inevitable obso-

lescència tecnològica com per garantir-ne la conservació pel caràcter efímer

dels nous suports.

A la vegada, des dels arxius s’ha fomentat la creació de programes informàtics

específics adreçats al tractament de determinats fons documentals, amb la vo-

luntat d’afavorir l’accés a les tipologies documentals que han romàs tradicio-

nalment marginades.

Val a dir que les tecnologies informàtiques actuen d’element dinamitzador de

la difusió de la informació dels arxius i estan obligant en certa manera a repen-

sar els tradicionals sistemes d’accés, massa feixucs i encara excessivament tri-

butaris d’una tradició fonamentada en un accés selectiu i en l’ús d’instruments

“manuals”. Les bases de dades han de permetre superar aquesta percepció dels

arxius com un univers tancat inintel·ligible i potenciar l’adopció de sistemes

pensats per a universalitzar l’accés a la informació.

2) D’altra banda, en els darrers anys, s’ha impulsat el disseny d’un sistema de

descripció normalitzat per a la documentació dels arxius, tasca feixuga dona-

da la gran diversitat de documents generats al llarg de la història. Tot i així,

des del Consell Internacional d’Arxius s’ha impulsat la creació d’instruments

homogeneïtzadors dels elements descriptius, la qual cosa ha donat lloc a les

normes ISAD (G) i ISAAR (CPF), actualment en procés d’experimentació i

contrast en nombrosos arxius d’arreu del món.

La creació de programes...

... informàtics específics per 
tractar nous tipus de docu-
ments, com els programes 
de descripció d’imatges o de 
gràfics, pretén posar a l’abast 
dels usuaris uns volums de 
documentació que fins al 
moment havien estat poc
considerats.
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4. Els arxius i la funció cultural

Una de les característiques que millor defineixen els corrents arxivístics més

actuals és la voluntat de mantenir un equilibri entre la funció cultural i la fun-

ció administrativa. L’aprofitament de les possibilitats culturals d’un arxiu no

és un fet recent, i en alguns països europeus, sobretot a França, és una pràctica

normal que s’ha materialitzat en la creació dels denominats Serveis Educatius

d’ençà dels anys cinquanta.

Cal tenir present que l’arxiu de fet exerceix una clara funció cultural, ja que

l’atenció a l’investigador i la realització d’instruments de descripció són ele-

ments consubstancials a la seva activitat. Tot i així, el nou concepte d’arxiu

pressuposa anar més enllà d’aquestes funcions tradicionals, i palesa la volun-

tat d’eixamplar l’horitzó de les seves activitats mitjançant la presentació d’una

sèrie de serveis que ultrapassen àmpliament l’estricte marc d’actuació que ha-

via concebut l’arxivística clàssica.

Però per a endegar aquestes activitats, cal comptar amb unes característiques

determinades: a

1) Unes instal·lacions adients.

2) Els preceptius instruments de descripció i informació dels fons, és a dir,

un arxiu ben organitzat.

3) Una planificació dels sectors socials als quals es vol adreçar l’acció cultural

que es desitja emprendre.

4.1. Identitat i memòria històrica

D’ençà que l’home comença a deixar constància escrita en suports durables

(tauletes de terra cuita, papirs, pergamins, paper) de tot allò que considera ne-

cessari per dur a terme de manera correcta la seva activitat administrativa o so-

cial, no fa res més que crear, espontàniament, uns fons documentals que,

convenientment organitzats, s’estructuraran en forma d’arxius. Amb el pas del

temps, la lenta sedimentació de la documentació generada per l’activitat de

l’home ha permès de consolidar uns arxius que constitueixen a hores d’ara

una part substancial de la memòria de la humanitat, i que permeten interro-

gar-nos sobre el passat col·lectiu, sigui d’un país, una ciutat o un llogarret.

Així, la documentació dels arxius constitueix una part substancial de la me-

mòria històrica, i també un element fonamental en les polítiques de recupera-

ció i preservació de la identitat.

Llista de reis sumeris, Ashmolean Museum
(Oxford). Les tauletes cuneïformes van ser

els primers documents administratius
i de comptabilitat de la història.
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En aquest sentit, és indubtable que cal prendre en consideració la dimensió cí-

vica dels arxius, com a dipositaris d’una part substancial de la memòria col·lec-

tiva i també com a elements imprescindibles en l’exercici de retrobar la

identitat i d’enfortir la consciència històrica dels ciutadans.

4.2. L’arxiu com a centre de dinamització cultural

La multiplicitat d’activitats que es poden fer des d’un arxiu han de tenir l’ob-

jectiu d’implicar-hi la majoria dels sectors socials. No es tracta, per tant, d’em-

prendre un seguit d’accions adreçades a una minoria culta –que, d’altra banda,

ja sol conèixer la funció dels arxius–, sinó que es tracta de divulgar les possibi-

litats que ofereixen els arxius apropant el contingut a la població per tal de

contribuir-ne a la formació cultural.

L’ús pedagògic del document per al món de l’ensenyament és el punt d’arrencada

de tota acció cultural. Cal pensar que una bona manera de desvetllar l’interès dels

alumnes per la història fugint de l’abstracció dels manuals és posar-los en contacte

amb els materials històrics concrets, la matèria primera de la recerca històrica, és

a dir, els documents. En aquest sentit, caldrà establir quines propostes educatives

es formulen i com s’articulen a cada nivell educatiu, des del primari a l’universi-

tari. Aquesta funció pedagogicodivulgadora, enquadrada en el Servei Educatiu,

compta amb l’avantatge addicional de fer entendre a les generacions més joves la

importància i la utilitat de preservar i fer accessibles els arxius.

Però aquesta activitat divulgadora no s’acaba pas aquí. Cal que tot un sector

social, que per mancances de caire formatiu no ha tingut accés al coneixement

dels arxius, en conegui la realitat: conferències, cursets, presentacions de lli-

bres, publicacions, exposicions, fetes en el marc físic de l’arxiu o aprofitant

qualsevol canal existent, han de contribuir al doble objectiu de divulgar els

fons documentals i de ser vehicles de cultura.

4.2.1. El Servei Educatiu

La visió clàssica de l’arxiu, entès com una institució dedicada quasi exclusiva-

ment al servei de la investigació i de l’administració, a hores d’ara està total-

ment superada. La missió cultural dels arxius és en alça, i ja des dels anys

cinquanta s’insisteix en el valor dels arxius com a font d’educació. a

La seva implantació arreu d’Europa es veu beneficiada per l’evolució dels mèto-

des pedagògics que intenten potenciar l’esperit d’observació i d’experimentació

És evident que...

... l’oblit i la ignorància del
passat ens detreu valuosos ele-
ments per tal d’entendre 
el present i projectar el futur. 
Tal com diu la lapidària afirma-
ció que aparegué inscrita 
al sarcòfag de Tutankamon, 
“he vist el passat, conec el
futur”. Més recentment, 
Salvador Espriu palesà també 
aquesta necessitat de superar 
l’amnèsia del passat, mitjan-
çant uns mots ben contun-
dents: “Qui perd els orígens, 
perd la identitat”.

L’objectiu dels arxius 
és arribar al gran públic

Els arxius han de potenciar l’ús 
dels mitjans de comunicació
i organitzar una sèrie d’activi-
tats –col·loquis, debats, 
congressos, jornades– que 
permetin transcendir el cercle 
dels usuaris habituals.

L’interès dels 
professionals...

... de l’arxivística i de l’ense-
nyament per promoure el valor 
dels arxius com a font d’educa-
ció es palesà l’any 1954, quan 
la primera Conferència Inter-
nacional de la Taula Rodona 
dels Arxius es dedicà monogrà-
ficament al tema “Els arxius 
i l’ensenyament”.

Així, el Servei Educatiu als arxius neix amb un objectiu fonamental-

ment pedagògic, amb la intenció d’oferir als alumnes de l’ensenyament

primari i secundari un contacte directe amb els documents.
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de l’alumne, enfront del clàssic ensenyament entestat a convertir l’estudiant en

un mer receptor passiu de coneixements. Aquesta iniciativa també s’ha vist afa-

vorida pel formidable desenvolupament que ha experimentat la història local.

Tot i la diferència de plantejament segons el país (França, Regne Unit), la seva

finalitat bàsica és posar la població escolar en contacte amb els arxius per tal

d’aconseguir els objectius següents: a

1) Fer-los conèixer les fonts primàries per il·lustrar l’ensenyament històric,

polític i geogràfic d’una època o d’un territori concrets.

2) Ajudar l’alumne a desvetllar el seu sentit crític i obligar-lo a analitzar dife-

rents fonts que recullen un mateix episodi.

3) Incentivar l’interès dels alumnes pels documents, de manera que aquest interès

es tradueixi en una actitud de respecte envers la totalitat del patrimoni cultural.

4) Fer-los descobrir la relació que hi ha entre els fets més rellevants de la his-

tòria universal i els de la història local.

Amb el temps, però, es demanen més les activitats culturals al Servei Educatiu

fins al punt que depassen l’àmbit estricte de l’educació mitjançant el document,

i es plantegen activitats com ara les visites de grups i les jornades de portes ober-

tes als arxius, exposicions, cursets i altres, que comporten una veritable projec-

ció cap a l’exterior.

El paper educatiu del document i les possibilitats de comunicació didàctica queden ben
explicitats en el text següent:

“L’objecte arxivístic per excel·lència és el document. El document té possibilitats educa-
tives, és un element comunicador. Però la societat a qui van dirigits els suposats missatges
és un col·lectiu plural, amb nivells culturals diferents, amb edats diferents, amb motiva-
cions i interessos diferents.

Aquesta disparitat de nivells ha de ser tinguda en compte en el moment de fer una aplica-
ció didàctica en l’usuari escolar. Cada edat, dins l’etapa escolar, necessita un tipus d’inter-
venció didàctica diferenciada. No és el mateix un alumnat de primària, que un alumnat de
batxillerat. No és el mateix un treball didàctic amb un pergamí de lletra gòtica cursiva que
amb un cartell o una fotografia. Estem en un moment en què l’educació ultrapassa els lí-
mits de l’escola; així, l’arxiu no ha de desentendre’s de la tasca educativa que té com a equi-
pament cultural. Si ens interessa el rendiment pedagògic de l’arxiu i desitgem que la difusió
del fons vagi acompanyada d’una bona comprensió de la seva informació, és fonamental
entendre el paper educatiu del document a un nivell general, però particularitzant les in-
tervencions pedagògiques a segments d’edats prou delimitats.”

G. Iturrate i altres (1996).

En els països on l’activitat del Servei Educatiu ha pres una embranzida conside-

rable s’ha optat per adequar unes instal·lacions dins el mateix edifici de l’arxiu,

com per exemple s’ha fet en la totalitat dels arxius departamentals francesos i

en alguns arxius anglesos. Altres països presenten experiències interessants però

isolades, com per exemple Catalunya, on s’ha impulsat des d’alguns ajunta-

ments la creació de tallers d’història i aules de la natura.
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Molt sovint, però, el Servei Educatiu actua fora de les instal·lacions arxivístiques.

Es tracta de posar a la disposició dels centres escolars els materials pedagògics més

interessants, bé a base de carpetes i dossiers, bé mitjançant el muntatge de petites

exposicions de documents als mateixos centres d’ensenyament.

4.2.2. Les exposicions i les publicacions

En primer lloc cal tenir present les limitades possibilitats formatives de les ex-

posicions permanents, basades només en documents. Contràriament, les ex-

posicions monogràfiques d’abast temporal limitat, complementades amb

peces i mitjans audiovisuals, tenen uns efectes més positius i constitueixen

una pràctica habitual a països com Alemanya, Gran Bretanya i França, en

aquest darrer cas mitjançant la pràctica normalitzada de les exposicions peri-

òdiques als arxius departamentals.

En aquest context cal esmentar l’interès i la transcendència assolits per dos ti-

pus d’exposicions: a

1) Exposicions documentals de gran impacte visual. En aquest cas és evident

l’interès de les exposicions de fotografies antigues, d’èxit contrastat.

2) Exposicions que responen al resultat d’una recerca de gran abast que supo-

sa aplegar i compilar grans volums de materials, catalogar-los i, finalment, di-

fondre’ls en forma d’exposició temporal.

Podem exemplificar-ho amb les exposicions següents:

a) L’exposició “Retrat de Barcelona”, organitzada al Centre de Cultura Con-

temporània l’any 1995, i que permeté d’aplegar i documentar milers d’imatges

referides a la ciutat.

b) La mostra “200 anys de premsa diària a Catalunya. 1792-1992”, feta a la

Pedrera i que traçava l’evolució de la premsa catalana des del segle XVIII, amb

una presentació dels exemplars més representatius. 

Ambdues experiències es materialitzaren en uns interessants catàlegs que

constitueixen un element d’informació i recerca de primer ordre.

En els darrers anys,...

... i fruit de la descripció i del coneixement més aprofundit dels documents continguts
als arxius, aquests s’han trobat amb un increment de les sol·licituds de préstec de docu-
ments per a exposicions impulsades des de museus o altres institucions culturals. El valor
informatiu i la presència efectista d’alguns documents –mapes, plànols, fotografies anti-
gues, pergamins, cartells, gravats, dibuixos– esdevenen un element fonamental per a
complementar exposicions basades en materials més pròpiament museístics.

L’experiència...

... del Museu de la Història 
de França a París –un intent 
d’explicar la història francesa
només amb el recurs dels 
documents d’arxiu– és poc en-
grescadora i convida a reflexio-
nar críticament sobre aquesta 
opció.

Lectures recomanades 

Rubió, A; Jornet, N. (2002). 
“Didàctica amb fonts d’arxiu”. 
A: Gemma Tribó (coord.). 
Primeres Jornades Ensenyament-
Arxius (Barcelona). Barcelona: 
Universitat de Barcelona 
/ Institut de Ciències de 
l’Educació.

Gómez Hernández, J. A.; 
Benito Morales, F. (2000). 
Estrategias y modelos para 
enseñar a usar la información: 
guía para docentes, bibliotecarios 
y archiveros. Múrcia: KR. [Data 
de consulta: Agost 2006]. 
<http://eprints.rclis.org/
archive/00004672/>

Portada del catàleg de l’exposició “Retrat de
Barcelona”, celebrada el 1995 al Centre

de Cultura Contemporània de Barcelona
amb imatges de la ciutat.
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Pel que fa a les publicacions, des dels arxius s’impulsen bàsicament dues línies

d’edició: a

1) Guies, inventaris, catàlegs, textos i documents, ineludibles instruments de

descripció i informació que tenen com a objectiu facilitar l’accés i la difusió

dels fons documentals.

2) L’edició de llibres i revistes referides a la història de la ciutat o el territori,

sovint en col·laboració amb centres d’estudis o entitats afins dedicades a po-

tenciar i afavorir la recerca i el coneixement de la història.

En alguns països hi ha una tercera línia de publicacions, dedicada a impulsar

l’edició dels materials realitzats des del Servei Educatiu.

4.2.3. Altres activitats de difusió

A part de les activitats més clàssiques i arrelades –Servei Educatiu, exposicions,

publicacions–, des dels arxius es poden dur a terme moltes altres activitats de

difusió d’un abast i una transcendència molt desiguals, com per exemple:

1) Organització d’activitats de difusió de la història: congressos, col·loquis i

debats, conferències, cursets i presentacions de publicacions.

2) Projecció de l’arxiu a la societat a través dels mitjans de comunicació.

Aquesta darrera pràctica és força recent i va prendre carta de naturalesa a partir

de l’any 1974, quan es dedicà la cinquena Conferència

Internacional de la Taula Rodona dels Arxius a debatre

el tema “Els arxius i les relacions públiques”, fomentant

la difusió del contingut dels arxius mitjançant la prem-

sa, la ràdio i la televisió.

Finalment, alguns arxius –generalment molt potents i

ben dotats pressupostàriament– han endegat l’experièn-

cia del denominat arxiubús. Seguint el model del biblio-

bús i del museubús, l’arxiubús converteix en itinerant

qualsevol activitat d’exposició o difusió de la funció dels

arxius.

A la Gran Bretanya...

... sovinteja la pràctica d’editar 
carpetes, conegudes com 
a ATU (archival teaching units), 
que ha esdevingut el mètode 
més popular d’apropar l’arxiu 
a l’escola.

L’arxiubús més 
representatiu...

... és el vinculat als Archives 
Departamentales des Bouches-
du-Rhône, a Marsella, que 
compta amb un tràiler de do-
ble pis on es poden encabir 
un grup d’alumnes o ciutadans 
per tal de conèixer l’arxiu mit-
jançant la presentació de docu-
ments i d’audiovisuals, i on es 
pot recórrer una petita exposi-
ció temàtica que es renova
periòdicament.

Iniciatives semblants a les dels bibliobusos
–biblioteques mòbils que porten la lectura

a llocs on hi ha manca de biblioteques–
es volen aplicar actualment als arxius,

amb l’anomenat arxiubús.
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5. Els reptes de futur

L’arxivística és, necessàriament, una ciència en evolució constant atesa la seva

imbricació absoluta en un món tan canviant com el de les organitzacions pú-

bliques o privades i per la necessitat de gestionar “documents” i “informaci-

ons” en un entorn tecnològic en contínua transformació.

En aquest apartat s’intenten presentar de manera sistemàtica els quatre grans

reptes que hauran d’afrontar els professionals de l’arxivística en els propers

anys: a

1) L’accés a la documentació pública.

2) La preservació del patrimoni documental.

3) L’atenció als nous usuaris.

4) L’impacte de la tecnologia informàtica.

5.1. L’accés a la documentació pública

La Constitució espanyola de l’any 1978, en l’article 105.b. consagra el prin-

cipi del lliure accés dels ciutadans als documents públics pel fet que l’im-

prescindible control democràtic per part dels ciutadans de la gestió duta a

terme des de les institucions públiques només és efectiu si s’acompleixen

els principis de publicitat, transparència administrativa i participació

ciutadana. En aquest context, el paper dels arxius, com a dipositaris de la

documentació pública, assoleix un relleu extraordinari i una nova dimen-

sió, perquè esdevenen un element clau en l’exercici dels drets democràtics

per part dels ciutadans.

“Dos son –en mi opinión– los factores de cambio con mayor trascendencia para los
archivos de las administraciones públicas, que pueden expresarse inicialmente medi-
ante sendas ideas que los sintetizan: en primer lugar, la definitiva quiebra de la opa-
cidad de la actividad administrativa por la asimilación –propia de un Estado
democrático– de los principios de transparencia y participación. En segundo lugar, la
progresiva desaparición de la «cultura del papel» –tan propia y querida por los funci-
onarios públicos– ante la acelerada incorporación de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación a la actividad administrativa.”

E. Abati (1996).

La voluntat de superar l’opacitat de l’activitat administrativa i les restriccions

d’accés a la documentació constitueix un canvi transcendental en el marc de

les administracions públiques i, en concret, dels arxius. Tot i així, aquesta vo-

luntat de facilitar el lliure accés a la informació es veu seriosament comprome-

sa per la manca de desenvolupament normatiu del precepte constitucional i

per la fragmentació i la sectorialització de la normativa existent.

Lliure accés 
a la informació

En aquest sentit l’element més 
consistent és l’article 37 de la 
Llei de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del 
procediment administratiu 
comú de l’any 1992.
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Tanmateix, és evident que la problemàtica del lliure accés se centra fonamen-

talment en la documentació administrativa i, en menys mesura, en la de tipus

històric.

Pel que fa a la documentació administrativa, cal plantejar-la en una doble

dimensió:

a) L’accés a la documentació en la fase prèvia al seu ingrés als arxius (fase ac-

tiva, és a dir, de tramitació i utilització corrent a les oficines).

b) L’accés a la documentació dipositada en els arxius pròpiament dits.

És important tenir present que l’accés a la documentació com a mecanisme

que possibilita més control democràtic de l’acció de govern de les administra-

cions és efectiu si s’exerceix fonamentalment en la primera fase (fase activa),

que és quan es gestiona i es tramita la documentació.

En tots els casos, però, caldrà tenir present la necessitat de fer compatible el

dret legítim de lliure accés amb el dret dels ciutadans de preservar la seva inti-

mitat. En definitiva, sembla raonable regular la consulta de la documentació

pública mitjançant una llei d’accés a aquesta documentació o bé duent a ter-

me un desplegament exhaustiu de les normatives específiques. a

5.2. La preservació del patrimoni documental

Fins a dates molt recents, el patrimoni conservat als arxius estava format majo-

ritàriament per documents en pergamí o paper, d’una durabilitat centenària.

Contràriament, d’ençà de la segona meitat del segle XIX, els canvis experimen-

tats en la composició de les matèries primeres –abandó de la cel·lulosa com a

component bàsic en la fabricació de paper– i en el procés de producció industri-

al s’han reflectit en l’obtenció d’un paper àcid i poc resistent. Això provoca que

una part del patrimoni documental presenti greus problemes de conservació i

que calgui una actuació urgent per tal de preservar molts documents, llibres i,

sobretot, col·leccions hemerogràfiques sotmeses a un procés de degradació irre-

versible.

Molts documents 
recents...

... amb informació personal 
de tipus estadístic, mèdic o
fiscal, afecten l’àmbit privat, 
i la seva consulta o restricció 
requerirà una normativa 
específica.

Condicions de conservació dels documents

Suport Temperatura Humitat relativa

• Paper o pergamí 18º C (± 2 ºC) 55% (± 5%)

• Microfilm

– Sals de plata

– Còpies de lectura

12 a 20 ºC

18 ºC (± 2 ºC)

45% (± 5%)
(triacetat de cel·lulosa)
30% a 40% (polièster)

50% (± 5%)

• Fotografies 

Blanc i negre

Color

12 ºC (± 1 º C)

5 ºC (± 1 º C)

35% (± 5%)

35% (± 5%)

• Suports magnètics 18 ºC (± 1 º C) 40% (± 5%)

Font: Direction des Archives de France (1993)
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Però no és solament en l’àmbit del paper on es perceben greus problemes de

conservació. A més de l’escassa qualitat del paper reciclat –encara d’un ús in-

discriminat a moltes administracions– i del caràcter efímer del paper del fax,

utilitzat de manera creixent en les relacions entre particulars i entre adminis-

tracions, els problemes de conservació de les fotografies, les pel·lícules i els ví-

deos en color també són evidents. A més, la introducció a l’administració i als

arxius dels documents electrònics constitueix un altre element de preocupa-

ció, ja que molts suports informàtics, fonamentalment els magnètics, a més de

la ràpida obsolescència tecnològica, presenten problemes de conservació, en

tractar-se de suports molt vulnerables davant els camps electromagnètics, la

humitat, els canvis bruscos de temperatura i la pol·lució atmosfèrica.

“És curiós de remarcar que a les envistes del segle XXI ens podem trobar amb la cruel pa-
radoxa que es conservin sense massa problemes pergamins dels segles X o XI, o docu-
ments medievals en paper, i que contràriament no siguem capaços de garantir la
perdurabilitat dels documents generats en els darrers decennis del segle XX. És imprescin-
dible, per tant, introduir l’ús de papers de llarga durada –com el paper permanent– en la
producció de llibres i documents amb evidents valors informatius, testimonials i legals,
com a eix vertebrador d’una política preventiva que ja està donant excel·lents resultats a
alguns països, i amb una finalitat inequívocament exemplar. D’aquesta manera es podrà
consolidar un patrimoni fixat en un suport que pot durar més de cinc-cents anys.”

Jornada tècnica sobre paper permanent, paper reciclat i paper ecològic (1994).

En darrer terme, és evident que la immensa majoria dels suports actuals han estat

concebuts en la perspectiva d’una durada limitada, i en cap cas no se n’ha tingut

present la possible dimensió futura com a patrimoni històric. Per això caldrà en-

degar polítiques de prevenció i conservació dels fons, com poden ser: a

1) Climatització molt estricta dels dipòsits d’arxiu.

2) Preservació d’originals i la seva duplicació amb còpies de consulta.

3) Recòpia i regeneració dels documents electrònics per tal de garantir la

perdurabilitat futura dels documents que continguin elements informatius i

jurídics que n’aconsellin la conservació permanent.

5.3. L’atenció als nous usuaris

El creixement del nombre d’usuaris s’ha desenvolupat en paral·lel a l’organit-

zació i la difusió dels arxius públics. Durant segles, les dificultats d’accés i la

manca d’organització dels fons mantenia allunyats dels arxius un segment no-

table de ciutadans. Només una minoria d’investigadors professionals i d’eru-

dits havien reeixit, amb no poc sacrifici, a endinsar-se en els arxius per tal de

fer les seves recerques.

La creixent dignificació dels arxius públics al llarg del segle XX –amb la formi-

dable embranzida experimentada d’ençà de la recuperació de les llibertats de-

mocràtiques l’any 1978– ha permès normalitzar mínimament la pràctica de la
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recerca. A poc a poc, s’ha anat produint un eixamplament de la base social dels

usuaris, fins fa pocs anys limitada als professors i estudiants universitaris i als

estudiosos de la història local.

A hores d’ara, els arxius es troben amb dos tipus d’usuaris: a

1) Els ciutadans que volen resoldre algun afer administratiu o legal i que re-

corren a la consulta de la documentació pública. El seu nombre creix i ho con-

tinuarà fent en sintonia amb la presa de consciència dels drets que com a

ciutadà l’assisteixen.

2) Els investigadors que compten amb una certa formació. Si bé inicialment

eren sobretot universitaris i historiadors, actualment la seva tipologia s’ha en-

riquit notablement: arquitectes, periodistes, economistes, antropòlegs, filò-

legs i altres professionals que han descobert el potencial informatiu dels

arxius, i també els ciutadans encuriosits per la història de la seva vila o ciutat.

Aquesta allau de nous usuaris, molts d’ells inexperts, obliga a repensar els sis-

temes d’accés als arxius, i afavoreix la creació d’instruments pensats per a un

públic en contínua expansió i amb interessos sovint contraposats.

5.4. L’impacte de la tecnologia informàtica

La introducció de les anomenades noves tecnologies a l’Administració pública

i a l’empresa privada tindrà un indubtable efecte sobre els arxius a curt i mitjà

termini, sobretot en la perspectiva lògica de l’augment de les activitats que es

duran a terme mitjançant l’aplicació de les noves tecnologies de la informació.

És evident, per tant, que el suport en paper tendirà a perdre l’hegemonia de

què ha gaudit en l’Administració al llarg dels segles i que augmentarà la pre-

sència dels anomenats “documents electrònics.”

Val a dir que, tot i que el somni de l’oficina sense paper és encara lluny, la ir-

rupció de la tecnologia arreu de la societat ha provocat un canvi substancial

en els mètodes de treball i, fins i tot, en la cultura administrativa. Els arxius,

consegüentment, no escapen –ni tenen per què fer-ho– a aquesta presència

omnipresent de les noves tecnologies, de les quals reben una sèrie d’influèn-

cies que sintetitzarem seguidament.

1) La informàtica ha facilitat extraordinàriament l’accés a la informació pú-

blica –factor indubtablement positiu–, però paral·lelament ha propiciat una

indefensió del ciutadà, que sovint veu agredit el seu àmbit privat.

“D’altra banda, cal tenir present que el desenvolupament del denominat estat del benes-
tar ha conferit un gran relleu a la informàtica, ja que tota oferta de serveis implica abans
el lliurament pels ciutadans d’un volum important d’informacions de caràcter personal.
La societat de la informació evoluciona fins a cert punt vers el que Roberto Toniatti de-
nomina una societat informàtica, la qual cosa evidencia l’estreta relació entre informació
i poder, i amenaça de despullar el ciutadà fins que esdevingui un home de vidre o un indi-

En el cas dels ciutadans...

... interessats per diferents te-
mes, cal fixar l’atenció en els 
interessats per la genealogia –
com a part d’un públic molt di-
vers socioculturalment que pa-
lesa el desig de conèixer les 
seves arrels– i que és un feno-
men que adquireix un auge ex-
traordinari a Amèrica del Nord 
i en molts països del nostre en-
torn europeu.

Per tal de garantir...

... l’equilibri entre la necessitat 
d’informació personal per part 
dels poders públics i l’ús raona-
ble d’aquestes informacions, 
a l’octubre del 1992 es pro-
mulgà la LORTAD (Llei orgàni-
ca de regulació del tractament 
automatitzat de dades de ca-
ràcter personal), que caracte-
ritza la presa de dades, el seu 
tractament i la utilització i 
la difusió dels resultats.
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vidu transparent. En aquest sentit fem nostra l’opinió de T. González Ballesteros en referir-
se a la teoria del mosaic, que «posa en relleu que la connexió de dades innòcues pot con-
vertir el ciutadà en un ésser transparent davant el poder polític». Les peces d’un mosaic
poden no significar res separades, però encaixades les unes amb les altres ofereixen una
realitat identificable amb facilitat.”

R. Alberch (1996).

L’estreta relació entre informació i poder ara és més evident que mai, de ma-

nera que el més rellevant no és la quantitat i la qualitat de la informació en

poder de l’estat, sinó en la utilització i la difusió posterior que se’n pugui fer.

2) Les noves tecnologies també han incidit en el tràmit administratiu i plan-

tegen una sèrie de reptes als juristes que s’esforcen per conformar un incipient

dret informàtic en atenció a la necessitat de regular-ne l’ús en l’àmbit dels tri-

bunals de justícia. Cal tenir present que durant segles el valor jurídic era ator-

gat en exclusiva al paper; actualment, la legislació d’alguns països confereix

ple valor davant els tribunals als documents electrònics, siguin magnètics o

òptics, per bé que han de complir un seguit de formalitats tècniques i legals.

En el cas espanyol,...

... el Decret llei 263/1996, 
de 16 de febrer, regula la
utilització de les tècniques 
electròniques, informàtiques i 
teleinformàtiques per a l’admi-
nistració general de l’Estat.

En síntesi, es remarca que un document s’ha de caracteritzar per l’au-

tenticitat, la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la con-

servació de la informació, de manera que s’oficialitza la possibilitat que

els documents electrònics tinguin el mateix efecte que els originals en

paper davant d’un tribunal. A hores d’ara, la consideració de document

original en l’acompliment de les especificacions assenyalades reforça el

paper que pot representar la tecnologia òptica, atesa sobretot la seva

creixent perdurabilitat.
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Resum

El contingut del mòdul didàctic “Arxivística. Els arxius en la recerca i la difusió

de la història” pretén remarcar la necessària integritat de la funció arxivística

com a procés que es preocupa del tractament tècnic de la documentació admi-

nistrativa i de la documentació històrica, alhora que fa evident que a hores

d’ara la tipologia dels documents d’arxius s’ha diversificat tant pel que fa als

suports documentals (paper, microformes, discos magnètics, òptics) com per

la gran polivalència de fonts on és possible cercar informació.

Tanmateix, s’insisteix en l’interès públic de disposar de bons instruments de

descripció i informació que garanteixin i afavoreixin l’accés a la informació

que contenen els arxius, i se’n remarca la gran potencialitat per impulsar po-

lítiques de difusió cultural adreçades tant al món de l’ensenyament com a un

públic no especialitzat però amb evidents inquietuds culturals.

Finalment, s’assenyalen els reptes de futur per al món del patrimoni documen-

tal, que es poden sistematitzar en la prioritat de preservar uns materials pro-

duïts de manera creixent en una perspectiva d’una durada efímera, de

potenciar l’accés dels ciutadans a una informació que garanteixi l’exercici dels

seus drets democràtics, i d’integrar la tecnologia informàtica en els arxius per

atendre un volum d’usuaris en augment constant.
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Glossari

Pel que fa a la terminologia arxivística, és obligada la consulta de l’obra normalitzadora edi-
tada per un grup de treball establert pel Consell Internacional d’Arxius: Dictionary of Archival
Terminology. Dictionnaire de terminologie archivistique (1988). English and French (amb les equi-
valències en alemany, holandès, italià, rus i espanyol). Munic: K.G. Saur.

avaluació dels documents f Funció bàsica destinada a determinar l’aclariment possible
dels documents segons els seus usos administratius, fiscals i legals, jurídics, tant presents com
futurs, i els seus valors testimonials, informatius i d’investigació.

classificació dels documents f Operació intel·lectual per al tractament d’un fons, fona-
mentada en el principi de respecte a l’origen del fons i en el principi de respecte de l’ordre
original, que reflecteix l’estructura administrativa de l’organisme productor.

conservació dels documents f Custòdia física de documents d’arxiu, que implica la res-
ponsabilitat jurídica de la seva protecció, sense prejutjar-ne necessàriament la propietat.

document m Conjunt constituït per un suport i la informació que conté, utilitzable amb
finalitats de consulta o com a prova.

eliminació dels documents f Destrucció de documents un cop perduda la utilitat admi-
nistrativa o arxivística, operada conforme a una reglamentació si es tracta d’arxius d’origen
públic.

expedient m Conjunt de documents produïts d’acord amb una norma de procediment,
l’objectiu del qual és la resolució administrativa d’un assumpte determinat.

gestió de documents f Conjunt de mesures relatives a l’economia i a l’eficàcia en la crea-
ció, el manteniment, la conservació i l’ús dels arxius.

guia f Instrument de treball per a orientar els lectors en el coneixement i l’aprofitament dels
fons dels arxius.

inventari m Instrument de recerca que ofereix una enumeració descriptiva més o menys
detallada dels expedients o de les peces que formen un o diversos fons d’arxius o sèries, molt
sovint completat per una història de la institució productora i dels seus arxius, per l’exposició
dels principis de classificació emprats i per un índex.

microforma f Terme genèric que designa qualsevol tipus de suport utilitzat per a enregis-
trar microimatges i cadascun dels exemplars realitzats.

principi de procedència m Principi segons el qual cada document s’ha de situar en el fons
d’arxiu del qual prové i, en aquest fons, en el seu lloc d’origen.

principi de respecte a l’ordre primitiu m Principi de la teoria arxivística segons el qual
els arxius d’una mateixa procedència han de conservar la classificació establerta per l’orga-
nisme d’origen; principi implícit en el principi de respecte del fons, dit també principi de re-
gistratur.

quadre de classificació m Esquema general de l’organització d’un fons o arxiu, que pre-
senta de manera sistemàtica i estructurada les seccions i les sèries documentals d’acord amb
criteris orgànics o funcionals.

sèrie documental f Conjunt de documents orgànicament i funcionalment relacionats, es-
tablert conforme al principi de procedència, amb especial atenció a la història administrati-
va, l’estructura i la quantitat dels documents de l’oficina, institució o organització implicada.

transferència f Acte pel qual la conservació de documents d’arxius d’un organisme públic
és transferida de ple dret a un dipòsit d’arxius públics.
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