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RESUM 

Introducció: Es mira d’identificar com s’estan conservant els documents sonors en els 

centres patrimonials, quins problemes de conservació presenten, per mirar de respondre 

si les característiques concretes d’aquesta tipologia d’arxius i l’ús constant de mètodes, 

tecnologies i tècniques de conservació per aturar el seu deteriorament natural, són 

factors que juguen en contra de la seva conservació, provocant un risc real de pèrdua 

de patrimoni per una mala preservació.  

 

Metodologia: Es realitza una revisió bibliogràfica a repositoris, biblioteques digitals i 

bases de dades d’informació i documentació, i d’altres de recerca multidisciplinària. Es 

trien 15 articles significatius per a realitzar-ne l’anàlisi. 

 

Resultats: La comunitat acadèmica planteja la necessitat urgent de crear protocols de 

preservació de la documentació sonora analògica, però sobretot de la d’origen digital, 

presentant diferents projectes i sistemes d’emmagatzematge massiu digital, oberts, més 

sostenibles i amb la visió posada en la preservació a llarg termini.  

 

Conclusions: Cal que la conservació, el conjunt de procediments integrals que 

pretenen evitar o minimitzar futurs deterioraments o pèrdues, i la preservació, el conjunt 

d’activitats administratives que determinen i mantenen les mesures per una perfecta 

conservació dels documents, es recullin en un sol protocol que han de seguir les 

institucions patrimonials, les quals s’han d’erigir com a defensores de polítiques culturals 

per a la conservació dels arxius sonors, reclamant legislacions, recursos econòmics, 

tecnologies i formació específiques per protegir urgentment aquest patrimoni. L’augment 

en la creació de documents sonors d’origen digital presenta nous reptes en la 

preservació d’aquests documents, relacionats amb nous fluxos de treball, tasques, 

perfils professionals i espais d’emmagatzematge, que han de garantir la seva integritat 

i consistència, però sobretot, el seu accés i recuperació.  

 

Paraules clau: conservació, arxius sonors, gravacions sonores, documents sonors, 

problemes preservació, arxius digitals sonors 
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RESUMEN 

Introducción: Se trata de identificar cómo se están conservando los documentos 

sonoros en los centros patrimoniales, qué problemas de conservación presentan, para 

tratar de responder si las características concretes de esta tipología de archivos y el uso 

constante de métodos, tecnologías y técnicas de conservación para detener su deterioro 

natural, son factores que juegan en contra de su conservación, provocando un riesgo 

real de pérdida de patrimonio por una mala preservación.  

 

Metodología: Se realiza una revisión bibliográfica en repositorios, bibliotecas digitales 

y bases de datos de información y documentación, y de otras de investigación 

multidisciplinaria. Se escogen 15 artículos significativos para realizar su análisis.  

 

Resultados: La comunidad académica plantea la necesidad urgente de crear 

protocolos de preservación de la documentación sonora analógica, pero sobretodo de 

la de origen digital, presentando diferentes proyectos y sistemas de almacenamiento 

masivo digital, abiertos, más sostenibles y con la visión puesta en la preservación a largo 

plazo.  

 

Conclusiones: La conservación, el conjunto de procedimientos integrales que 

pretenden evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas, y la preservación, el conjunto 

de actividades administrativas que determinan y mantienen las medidas para una 

perfecta conservación de los documentos, deben recogerse en un solo protocolo que 

tienen que seguir las instituciones patrimoniales, las cuales han de erigirse como 

defensores de políticas culturales para la conservación de los archivos sonoros, 

reclamando legislaciones, recursos económicos, tecnologías y formación específicas 

para proteger urgentemente este patrimonio. El aumento en la creación de documentos 

sonoros de origen digital presenta Nuevos retos en la preservación de estos 

documentos, relacionados con Nuevos flujos de Trabajo, tareas, perfiles profesionales 

y espacios de almacenaje, que han de garantizar su integridad y consistencia, pero 

sobretodo, su acceso y recuperación.  

 

Palabras clave: documento de origen digital, documentos sonoros, archivos sonoros, 

preservación digital, documento sonoro de origen digital, conservación, grabaciones 

sonoras, problemas conservación archivos digitales sonoros 
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ABSTRACT 

Introduction: The aim is to identify how sound documents are being preserved in 

heritage organizations, which conservation problems they present, to try to answer 

whether the specific characteristics of this type or archives and the constant use of 

conservation methods, technologies and techniques to stop their natural deterioration, 

are factors that play against their conservation, causing a real risk of loss of heritage due 

to an insufficient preservation.  

 

Methodology: A bibliographic review search in repositories, digital libraries and 

databases of information and documentation, as well as others of multidisciplinary 

research. This study has selected 15 significant articles for their analysis.  

 

Results: The academic community raises the urgent need to create protocols for the 

preservation of analogical sound documentation, but especially that of digital origin, 

presenting different projects and digital mass storage Systems, open and more 

sustainable, and with the vision set in the preservation of long term.  

 

Conclusions: Conservation, the set of comprehensive procedures that aim to prevent 

or minimize future deterioration or loss, and preservation, the set of administrative 

activities that determine and maintain measures for the perfect preservation of 

documents, must be included in a single protocol which has to be followed by the heritage 

institutions, who must stand as defenders of cultural policies for the conservation of 

sound archives, demanding specific legislation, economic resources, technologies and 

training to urgently protect this heritage. The increase on the creation of digital sound 

documents presents new challenges in the preservation of these documents, related to 

new workflows, tasks, professional profiles and storage spaces, which must allow their 

integrity and consistency, but above all, their access and recovery.  

 

Keywords: born digital document, sound document, sound archive, digital preservation, 

born digital sound document, digital sound preservation, digital preservation and sound 

recordings 
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“Els arxius sonors i audiovisuals són un bé cultural que incideix en l’imaginari col·lectiu, 

formen part de la memòria del món i constitueixen un important llegat del patrimoni 

històric de la humanitat.”1 

                                                           
1 El 1992, la UNESCO va crear el Programa Memòria del Món, iniciativa internacional establerta amb el 
propòsit de protegir, preservar i promoure l’accés al patrimoni històric documental de la humanitat, 
després de constatar que grans col·leccions significatives arreu del món han patit un destí fatal: saquejos, 
dispersió, tràfic il·legal, destrucció, custòdia inadequada, etc. Molt d’aquest patrimoni s’ha perdut per 
sempre o està en perill. La visió d’aquest programa és que el patrimoni documental mundial pertany a 
tothom, s’ha de preservar i protegir per tothom, amb el degut reconeixement i hauria de ser accessible 
permanent i universalment. La missió d’aquest programa és facilitar la preservació del patrimoni 
documental mundial amb les tècniques adequades; donar suport a l’accés universal a aquest patrimoni 
documental (encoratjant la realització de còpies digitalitzades i catàlegs disponibles a Internet, de llibres, 
CDs, DVDs i altres productes); i augmentar la consciència mundial sobre l’existència i significat d’aquest 
patrimoni.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Es creu que progressivament s’anirà perdent el patrimoni sonor si no es posen 

mitjans per a la seva conservació, en un moment en el que la música, per 

exemple, és una de les expressions culturals més esteses, més consumida i més 

produïda. Els hàbits de consum han canviat enormement, i els ciutadans ja no 

compren aquests productes culturals com en el passat, malgrat que se’n 

consumeix i es produeix molt més.  

A les biblioteques públiques, per exemple, on s’havia aconseguit aglutinar uns 

fons musicals interessants i que permetien que tothom tingués accés a aquesta 

tipologia documental, s’estan eliminant, perquè els CD o els vinils, ocupen espai. 

A més, els darrers anys, molta producció sonora ha estat en format digital 

emmagatzemada al núvol i consultada a través d’Internet. Què se’n farà de tota 

aquesta producció? Cal conservar-la? Si és així, com i qui l’ha de conservar? 

Així, després d’aquestes reflexions inicials, voldria investigar a través d’una 

revisió bibliogràfica del què s’ha publicat al respecte els darrers anys (des del 

2015 fins a l’actualitat) sobre els problemes de conservació que generen les 

gravacions i arxius sonors i quines solucions es proposen per al seu futur.  

Aquesta investigació serà rellevant per resumir i destacar les diferents 

aportacions i conclusions que han anat sorgint al llarg d’aquests darrers anys 

que tracten la problemàtica de la preservació d’una branca del patrimoni cultural 

que exigeix d’una revisió constant de les seves polítiques de conservació degut 

a l’evolució dels suports i formats en els quals s’emmagatzema.  

 

1. 1. Objectius del treball  

La pregunta principal d’investigació a la qual voldré donar resposta és:  

Com s’estan preservant els documents sonors en els centres especialitzats en la 

conservació del patrimoni cultural (arxius, biblioteques, centres de 

documentació)? Quins són els protocols per a la conservació dels arxius sonors? 

  

A partir d’aquí, també es donarà resposta a: 

1. En relació als problemes de conservació que presenta la documentació 

sonora, les característiques dels arxius o gravacions sonores, i l’ús constant de 

mètodes, tecnologies i tècniques de conservació per aturar el deteriorament 

natural dels arxius sonors, són factors que juguen en contra de la conservació 

d’aquests arxius? 

2.. Existeix el risc real de pèrdua del patrimoni sonor per una mala preservació?  
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L’objectiu, doncs, és:  

Identificar com s’estan conservant els documents sonors en els centres 

pertinents, quins problemes de conservació presenta la documentació sonora, i 

si la conservació d’aquesta tipologia de documents està en risc per una mala 

gestió en les polítiques de preservació dels mateixos.  

 

Prèviament a l’anàlisi dels articles, per perfilar l’estudi, caldrà definir què s’entén 

per patrimoni sonor2, si inclou només el patrimoni musical o també inclou el 

patrimoni cultural immaterial (tradicions orals, arts escèniques, pràctiques 

socials, rituals o esdeveniments festius), i plantejar si els arxius sonors digitals 

també han de formar part d’aquest patrimoni sonor o no.  

A més, pretenc incloure dins el marc teòric d’aquest treball una breu introducció 

a les característiques dels documents sonors, les problemàtiques de conservació 

que presenten, així com les propostes de mètodes, tècniques i tecnologies de 

conservació que s’estan duent a terme des dels diferents centres de conservació 

i presentació. Això permetrà tenir una perspectiva general sobre l’estat de la 

qüestió tractada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Patrimoni sonor seria tot allò sonor que es decideix enregistrar per a un ús o escolta posterior, i que, 
pensant des d’un enfocament informatiu i documental, s’ha de conservar per a les generacions futures 
(per a la seva consulta, com a testimoni cultural)?  
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2. MARC TEÒRIC  

 

2.1. Definició de document sonor  

El document sonor durant molts anys ha estat inclassificable, i de fet el 

consideraven un document no llibre, fet que el col·locà en una situació de 

vulnerabilitat i que provocà en algun moment la desatenció, l’oblit o fins i tot 

l’abandonament i el rebuig. A més, com que eren produïts per la indústria de 

l’entreteniment, el seu valor patrimonial es menystingué, i no es considerà el 

reflex de la cultura d’una època.  

Segons Sánchez y Figueroa (2012), els documents sonors “proporcionen una 

riquesa d’expressions pròpies i de sensibilitats, una complexa interacció de 

transmissions, d’evolucions, d’influències diverses sotmeses a emocions i 

reflexions de tot tipus. Per una banda tenim l’immens cabdal representat per totes 

les manifestacions musicals de diverses parts del món, èpoques i cultures. 

També tenim l’ampli espectre de registres orals en diferents variants, tals com 

entrevistes, investigacions antropològiques, etnogràfiques i d’història oral, llibres 

sonors, etc.”.  

Rodríguez Reséndiz (2016) afegeix que “els documents sonors són font 

d’informació que documenten la historia, la cultura, l’art, la vida quotidiana, entre 

altres manifestacions; són estímuls per a l’adquisició de coneixements; vehicles 

d’educació per als més diversos grups socials i una expressió viva de la 

civilització”. Per tant, s’inclou una vessant més creativa i artística, i una altra 

vessant més de testimoniatge documental, podríem dir.  

Els documents sonors es podrien classificar segons diferents criteris:  

CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS SONORS 
 

Pel seu contingut 
 

Pel seu origen 
 

Per l’evolució tecnològica dels suports 
 

 

- Veu 
- Música 
- Paisatge sonor 
- Art sonor 
- Ràdio  

 

 

- Analògics 
- Digitals  

 

- Analògics de solc3 
- Analògics magnètics 
- Digitals  

Taula 1: Classificació dels documents sonors. Font: Elaboració pròpia. 

Les institucions especialitzades que custodien els documents sonors per 

excel·lència són els arxius sonors o fonoteques, que han guanyat reconeixement 

gràcies al seu valor social, cultural, educatiu i històric, convertint-se en la 

memòria sonora des de finals del segle XIX fins als nostres dies. Edmondson 

(1998) planteja diferents descripcions dels arxius sonors: 

                                                           
3 En electroacústica i música, un solc és l’empremta acanalada i en espiral d’un disc fonogràfic que 
constitueix el suport de la informació sonora enregistrada, normalment en un cilindre, que és un rodet de 
fusta o de metall, fornit generalment de puntes o de pues, que forma part del carilló, la capsa de música, 
la pianola, etc. (GDLC – Gran Diccionari de la Llengua Catalana) 
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Entrada / 
adquisició de 
col·leccions i 

fons

Organització 
física i digital 

dels documents 
sonors

Inventari dels 
documents 

sonors

Conservació 
preventiva, 
curativa i 

restauració dels 
documents 

sonors

Digitalització 
d'arxius 

analògics o 
ingesta de 
documents 

digitals

Catalogació

Promoció i 
difució dels 
documents 

sonors

- “Edifici o lloc destinat a la conservació de documents sonors. 

- Espai o recipient en el qual es guarden els documents sonors.  

- Espai d’emmagatzematge digital destinat a preservar els documents sonors 

una vegada digitalitzats i la seva metadada. 

- Documents sonors amb valor històric que pertanyen a una persona, 

comunitat o nació.  

- Institució, organisme o organització responsable de conservar documents 

sonors que desenvolupa dins les seves activitats tots els processos 

relacionats amb la custòdia, la conservació i recuperació de documents, 

l’administració dels llocs on aquests estan dipositats i les institucions 

responsables de dur a terme aquestes funcions”. 

Rodríguez Reséndiz (2012) ho sintetitza dient que “un arxiu sonor té el propòsit 

de preservar, donar accés i difondre el patrimoni sonor d’un poble i per a aquest 

efecte desenvolupa processos documentals en els quals intervenen diversos rols 

que es relacionen i interactuen entre sí, a través del document sonor”.  

I aquesta missió que té l’arxiu sonor de preservar els documents a través de 

diferents processos documentals i de donar accés als usuaris, oferint així la 

possibilitat de reutilització d’aquests documents (per a investigació, per a 

exposicions, cicles musicals, conferències o altres activitats), es pot resumir en 

les següents tasques, que es realitzen de forma consecutiva, continuada i a 

vegades simultània: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tasques que es realitzen en un arxiu sonor. Font: Elaboració pròpia. 
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Un document sonor serà un objecte que consigna quelcom amb un propòsit 

intel·lectual deliberat, i comprèn un ítem (objecte) físic (com un cilindre de cera, 

un disc o un casset) i un contingut informatiu (la gravació mateixa). Té un caràcter 

dual: el suport i el contingut informatiu. Ambdós components estan estretament 

relacionats i són igualment importants com a elements del patrimoni. Serà també 

considerat com a font d’informació primària. 

Si llavors parlem d’allò que és sonor, del concepte de sonoritat, haurem de dir 

que el està constituït per ones mecàniques longitudinals produïdes per variacions 

a pressió del mitjà en què es transmeten. Aquestes variacions de pressió 

captades per la oïda, produeixen en el cervell la percepció del so. I així,  aquestes 

vibracions són convertides en senyals mecàniques, elèctriques, digitals o 

d’àudio, es poden gravar i amb això fixar el so en un determinat suport, per donar 

lloc a la creació d’un document sonor.  

 

2.2. Característiques dels documents sonors   

Els documents sonors es poden definir a partir de 7 característiques: 

1. Estan constituïts per dos components: suport i contingut informatiu. El 

suport és la unitat física independent en la qual es transporta la informació 

sonora; el contingut informatiu és l’obra en sí mateixa que està gravada 

en el suport. Pel que fa als documents sonors digitals també existeix 

aquesta dualitat, però en aquest cas els suports són els discs durs, la cinta 

Linear Tape Open (LTO)  un sistema d’emmagatzematge massiu digital, i 

el contingut informatiu és el concert o l’entrevista a un personatge, per 

exemple.  

2. Necessiten un dispositiu tecnològic per a la reproducció del so, com 

també per a la seva gravació i transmissió.  

3. El contingut és un fet sonor, una reproducció d’una entitat auditiva, 

produïda i percebuda durant un temps determinat. A més són el reflex 

d’una època i un espai determinats.  

4. L’objectiu és comunicar el contingut. No és pas la tecnologia, sinó la 

informació que està dipositada en els suports, perquè serà en ells on es 

documenta un fet històric, un succés quotidià, com pot ser un paisatge 

sonor o descriure a través del so la vida cultural d’una comunitat o d’una 

societat.  

5. Tenen la categoria de document sonor, sense importar el tipus de 

suport o el procediment de gravació utilitzat en la seva creació. 

Poden ser analògics (fonogrames, cilindres, rotlles de pianola, discos de 

solc, discos de microsolc, cintes magnètiques, cassets, cartutxos i fils 

magnètics) o digitals (DAT (Digital Audio Tape), discos compactes i els 

arxius digitals), i ambdós són considerats com a documents sonors.  

6. Tenen un llenguatge i una narrativa propis, que es construeixen amb 

elements com la veu, la música, els efectes sonors, els sorolls o els 

silencis. 
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7. Tenen les característiques inherents del so, com l’altura (agut, greu), 

la intensitat (forta, suau), el timbre (aspre, metàl·lic, corda, percussió) i la 

durada (llarg, curt), donades per la vibració de l’ona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Característiques dels documents sonors. Font: Salazar (2018). 

 

2.2.1. Història i materials 

Els documents sonors podem dir que van aparèixer a finals dels segle XIX. Foren 

un dels descobriments més sorprenents d’aquell segle, perquè aconseguiren 

captar i immortalitzar el so, materialitzant-lo en un objecte (suport sonor).  

Reprodueixen el so a través d’un aparell, més d’una vegada, i encara que el 

document sonor patís cert desgast després d’algunes reproduccions, aquest fet 

va meravellar investigadors i públic en general. El problema naixia del fet que 

aquests suports no van ser creats amb finalitats de conservació; només 

responien a criteris de consum massiu de tecnologies i dispositius que amb el 

temps queien en desús i ràpidament eren substituïts per una altra tecnologia.  

 

 

 

 

 

 

Document 

sonor: 

suport i 

contingut 

Necessita 

dispositiu 

per a la 

seva 

reproducció  

Contingut: 

fet sonor 

Té les 

característi-

ques 

inherents 

del so 

Objectiu: 

comunicar 

el 

contingut 

Té 

llenguatge 

i narrativa 

pròpia 
No importa 

el seu suport 

o 

procediment 

de gravació 
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2.2.2. Suports i continguts 

Com hem dit, els documents sonors es poden classificar en dos grups: els 

analògics i els digitals.4 

 

CLASSIFICACIÓ DELS DOCUMENTS SONORS 
 

Analògics 
 

Digitals 
 

- Fonogrames 
- Cilindres 
- Disc de solc gruixut 
- Disc instantani 
- Disc diamant Edison 
- Disc de microsolc 
- Cinta magnètica (acetat, 

PVC, polièster, cinta de 
paper) 

- Cartutx 
- Casset 
- Rotlle de pianola 
- Filferro o fil magnètic 

 
 

 

1. Magnètics 

 Disc dur 

 Floppy disc 

 Cinta magnètica 

 Sistemes d’emmagatzematge massiu 
digital 

 DAT (Digital Audio Tape) 

 DLT (Digital Linear Tape) 

 LTO (Linear Tape Open) 
 

2. Òptics i magneto òptics 

 Disc compacte (CD-A, CD-Rom, CD-I, 
CD-R, CD-RW, VCD, CD-Extra, SACD, 
MINI CD, BDR) 

 Disc magneto òptic 
 

3. Mitjans d’emmagatzematge digital: 
emmagatzematge flash  

 Disc en estat sòlid (discos electrònics) 

 USB 

 Targeta de memòria 
 

 

Taula 2: Classificació dels documents sonors segons el seu origen.                                
Font: Elaboració pròpia, basada en classificació proposada per Salazar (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1: Rotlles de pianola, cilindres, disc de vinil, casset. 

 

                                                           
4 No s’explicarà les característiques de cada tipologia de documents, perquè l’objectiu d’aquest treball no 
és aquest. Cal incloure’n un quadre de classificació per constatar la diversitat de tipologies, i per remarcar 
com de diverses hauran de ser les eines per a la seva conservació i preservació.  
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Quan parlem dels documents digitals cal exposar els diferents formats, que són 

els contenidors on s’emmagatzema la informació. Un document digital no és el 

mateix que un format. Un format d’arxiu és l’organització de les dades dins els 

objectes digitals, però moltes vegades per entendre un arxiu digital cal saber en 

quin format es troba per saber conservar i preservar adequadament aquest arxiu.  

Existeixen formats sense compressió (recomanats per a realitzar un procés de 

preservació digital a llarg termini) i formats amb compressió (útils per a donar 

accés i difusió dels arxius). El motiu pel qual es comprimeixen els formats és 

perquè es redueix l’espai per emmagatzemar dades en el disc, per a disminuir 

l’ample de banda en transmetre la informació continguda als arxius, i per eliminar 

informació innecessària.  

 

FORMATS DE COMPRESSIÓ en els documents digitals sonors 
 

PCM  
(Pulse code Modulation)  

(8-24 bits) 
 

 

És un codi genèric d’alta qualitat que pot ser 
llegit per la majoria dels sistemes d’àudio 

 

 

AIFF  
(Audio Interchange File Format)  
(8-32 bits) 
 

 

Alta qualitat per la preservació sense 
compressió utilitzat en l’ambient de les 
computadores. És un format obert 

 

 

WAV  
(Wave Form Audio File Format)  
(16-64 bits) 
 

Permet obtenir una màxima qualitat d’àudio 
 

 

BWF  
(Broadcast Wave  Format)  
(16-64 bits) 
 

Permet la integració de metadades a l’arxiu 
per una millor gestió 
 

Taula 3: Formats de compressió. Font: Salazar (2018). 

 

FORMATS AMB COMPRESSIÓ en els documents digitals sonors 
 

Mp3  
(MPEG1 LAYER 3)  

(32-320 kbps) 
 

 

 

Permet llegir l’arxiu en diferents dispositius 
amb menys espai a la memòria ja que només 
consumeix un megabyte per minut de gravació 
amb qualitat raonable 

 

 

AAC  
(ADVANCED AUDIO CODING)  
(8-320 kbps) 
 

 

Millor qualitat que l’mp3, té múltiples canals i 
nivells de quantificació, suporta taxes de 
mostreig de fins a 96kHz i fins a 48 canals 
diferents 

 

 

AA3  
(ADAPTIVE TRANSFORM 
ACOUSTIC CODING)  
(32-352 kbps) 
 

Requereix menys espai en un reproductor 
digital. Sistema multicanal que utilitza 8 
canals codificats 

 

 

RA  
(REAL AUDIO)  
(16-64 bits) 
 

Transmissió en viu. A mesura que es baixa 
la informació es pot reproduir 

Taula 4: Formats amb compressió. Font: Salazar (2018). 
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2.3. Problemes de conservació de les gravacions sonores  

Entenem per conservació el conjunt de procediments integrals que tenen com 

a objectiu evitar o minimitzar futurs deterioraments o pèrdues, i aconseguir la 

permanència i l’accés dels continguts dels documents per al futur. Es basa en 

pràctiques adequades de tractament dels documents, i en les mesures que els 

protegeixin. La prevenció hauria de constar de les condicions ambientals 

temperatura i humitat relativa) en les quals cal emmagatzemar-se els documents, 

així com la intensitat i la qualitat lumíniques correctes.  

La preservació s’entén com el conjunt d’activitats administratives 

(reconeixement, anàlisi, estudis previs i decisions) dirigides a determinar i 

mantenir les mesures necessàries per a la perfecta conservació dels documents, 

i aconseguir d’aquesta manera condicions favorables de custòdia, defensa i 

seguretat davant qualsevol deteriorament que posi en perill la matèria o la funció 

del document.  

Entre els factors que atempten contra la conservació dels documents o arxius 

sonors podem incloure (Salazar, 2018): 

- La mancança de polítiques culturals per a la conservació en els arxius 

sonors, com a organització. 

- La falta de consciència sobre la significació dels arxius sonors a la cultura 

d’un país. 

- L’absència o poca definició de legislacions específiques a favor del 

patrimoni sonor. 

- L’ús incipient de mètodes, tecnologies i tècniques de conservació per 

aturar el deteriorament natural dels arxius.  

- L’assignació poca o nul·la de recursos econòmics per a la conservació 

d’arxius sonors.  

- Els pressupostos gairebé inexistents per a la formació, capacitació i 

actualització permanent del personal especialitzat en la conservació de 

documents sonors.  

- L’ús de tecnologies rudimentàries i d’altres ja superades per la 

conservació. 

- La manca de percepció de la magnitud de la urgència de desenvolupar 

tecnologies pròpies per resoldre problemes de conservació dels 

documents analògics.  

En general, els problemes més significatius dels documents sonors són: 

- Deterioraments físics o mecànics: Són aquells que tenen a veure amb 

els canvis de forma i mida dels suports, degut a la humitat o per haver 

estat sota el pes d’altres documents quan s’apilen, i que poden provocar 

trencament o deformacions; la reproducció de forma inadequada en 

cilindres o discos amb solc poden ser provocades per agulles en mal estat 

o incorrectes, o fins i tot reproductors antics que no han tingut un 

manteniment, i que acaben malmetent els documents.  
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- Deterioraments químics: Són aquells que es produeixen quan hi ha la 

desintegració o modificació del document degut a un canvi químic 

espontani, això és, la descomposició química per la pròpia naturalesa del 

material, la hidròlisi (la síndrome de la cinta enganxifosa, produïda pel 

trencament molecular pel contacte amb l’aigua) o la síndrome de vinagre 

(en cintes magnètiques d’acetat no protegides correctament de la 

humitat), entre d’altres.  

 

- Deteriorament biològics: Són aquells que degraden el document sonor 

per la presència d’agents biològics com rosegadors, insectes, bactèries, 

algues i fongs. La humitat i les floridures també estarien incloses en 

aquesta categoria. Es tracta de documents que han estat durant molt de 

temps a la intempèrie, en bodegues o soterranis, sense cap mena de 

control de temperatura, amb la consegüent acumulació de pols, espores, 

floridures, i que si no se’ls fa un seguiment i una neteja adequada, les 

bactèries poden reaparèixer i escampar-se i arriscar-se a la pèrdua 

definitiva del document. És important que les guardes protectores dels 

documents també estiguin lliures d’aquests agents biològics. 

 

És important per a la gestió de la documentació sonora conèixer l’evolució dels 

suports i dels equips de reproducció, ja que existeixen milers de documents 

sonors enregistrats en una àmplia diversitat i tipologia de suports sonors que han 

de ser conservats. Diàriament, la conservació té lloc a totes les àrees tècniques 

d’un arxiu musical, i la realitza el personal que participa en les tasques 

d’inventariar, catalogar i digitalitzar. Fins i tot els usuaris, quan consulten un 

document sonor, també participen d’aquesta conservació quan se’ls demana de 

tenir cura en la seva manipulació.  

També és necessari, per entendre els problemes de deteriorament que pateixen 

els documents, conèixer la seva estructura física i composició química, ja que 

ens permet identificar els seus problemes i resoldre’ls tant de forma preventiva 

com correctiva. Per tant, cal conèixer els materials amb el que foren fabricats els 

documents i el seu procés de fabricació mateix.  

Cal que els diferents mètodes conservació dels documents sonors s’implementin 

continuadament per a la conservació preventiva, curativa i restaurativa d’aquests 

materials. Les tècniques i tecnologies de conservació han de ser aplicades sobre 

aquesta tipologia de documents amb una sistematització permanent i de forma 

documentada, per poder-ne detectar els seus beneficis.  

Cal comptar amb tecnologia i instal·lacions per al control de temperatura i 

humitat, il·luminació adequada, mesures de seguretat i prestatgeries amb 

característiques especials. Així, la conservació també està lligada als equips de 

reproducció amb els que es reprodueixen, que han de ser adequats i han de 

rebre el preceptiu manteniment, ja que això significarà una bona digitalització i la 

informació que s’envia a l’emmagatzematge digital serà de la millor qualitat. No 
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cal obviar els materials amb els que es realitza la seva conservació i restauració, 

o el mitjà de transport. Tot contribueix a una bona conservació dels documents. 

 

2.4. Mètodes, tècniques i tecnologies de conservació dels documents 

sonors  

En l’àmbit de la conservació, les accions que permeten evitar o minimitzar futurs 

deterioraments o pèrdues en els documents, i així aconseguir la permanència i 

l’accés als continguts, són els procediments que permeten que els documents 

es puguin preservar i protegir, o retardar la majoria dels processos patològics 

que  tenen lloc de forma natural. Amb els mètodes de conservació, els experts 

poden realitzar un rescat ordenat, sistemàtic i amb uns objectius reals dels 

documents que es custodien. 

Salazar indica que existeixen dos tipus de mètodes: la conservació preventiva 

i la conservació curativa. 

 

MÈTODES DE CONSERVACIÓ dels documents sonors 

 
CONSERVACIÓ 
PREVENTIVA 

 
 

 

Mètode d’intervenció indirecta sobre els documents.  
 
El seu objectiu és allargar i mantenir el màxim de temps 
possible la integritat físico-química dels materials que 
constitueixen el document, sense haver de tractar-los 
directament.  
 
Tipologia de mètodes de conservació preventiva: 
 

- Control del medi ambient (temperatura i humitat 
relativa; il·luminació; ventilació i qualitat de l’aire; neteja 
dels mòduls de compactes / prestatgeries) 
 

- Tractament i manipulació dels suports sonors per 
part dels usuaris (tenir còpies digitals per a l’accés als 
documents; establir en quins casos és possible 
autoritzar la revisió dels documents originals; comptar 
amb l’original digital del document sonor i tres còpies, 
dues en alta resolució per protegir la informació i una de 
baixa resolució, elaborada especialment per a l’ús dels 
usuaris) i els custodis (no tocar la superfície del suport; 
manipular les cintes magnètiques i els cassets per la 
coberta exterior; no apilar els documents; subjectar els 
discos analògics per les vores; seguir les mesures pel 
correcte transport establertes) 
 

- Construcció de mòduls compactes especialment 
dissenyats per a la conservació 
 

- Quan no es pot construir mòduls voltes, destinar espais 
amb les adequacions requerides d’un dipòsit  
 

- Utilització de material o fundes de conservació (guardes, 
fundes i tintes de retolació adequades) 
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MÈTODES DE CONSERVACIÓ dels documents sonors 

 
CONSERVACIÓ 

CURATIVA 
 

 

També s’anomena conservació terapèutica.  
 
Mètode d’intervenció directa sobre els documents, un cop ja 
estan deteriorats o malmesos.  
 
El seu objectiu és retardar l’alteració del document, facilitant-
ne la seva compressió i integritat històrica, estètica i física.  

 

Taula 5: Mètodes de conservació. Font: Elaboració pròpia a partir de Salazar (2018). 

 

No descriurem les recomanacions per conservar cada tipologia de documents 

sonors, segons el seu suport, perquè seria interminable, i no és l’objectiu 

d’aquest treball. Però sí que en destacarem els criteris de conservació dels 

Sistemes Massius d’Emmagatzematge Digital, perquè es creu que aquests 

sistemes esdevindran el futur en la conservació i en els nous suports de creació 

d’aquest patrimoni.  

 

CRITERIS DE CONSERVACIÓ PER ALS Sistemes Massius 
d’Emmagatzematge Digital 

 

 Fer un duplicat exacte de la informació digitalitzada.  

 Realitzar la renovació o còpia del document digital, sense modificar en 
absolut la informació digital. 

 Garantir que tota la informació del document sonor sigui recuperada en la 
nova tecnologia.  

 Utilitzar codis oberts, amb la finalitat que l’accessibilitat dels documents no 
estigui condicionada pel fabricant del software ni per la incertesa dels 
aspectes legals futurs.  

 Fer servir un únic format per a la conservació de tots els continguts dels 
documents. 

 En cas d’obsolescència informàtica cal garantir la migració del sistema 
obsolet a un sistema actualitzat, i assegurar sempre la integritat de la 
informació.  

 Utilitzar mecanisme de verificació de continguts després de la migració.  

 Utilitzar protocols de recolzament de bases de dades per garantir la 
integritat de la informació. 

 Utilitzar les metadades per a la identificació, salvaguarda i recuperació de 
la informació. 

 
-  

Taula 6: Criteris de conservació per als Sistemes Massius d’Emmagatzematge Digital.         
Font: Elaboració pròpia a partir de Salazar (2018). 

 

Es considera recomanable que l’organització responsable de la custòdia dels 

documents sonors disposi d’un protocol o un pla de conservació i de prevenció 

del desastre. Entre d’altres, aquest pla hauria de: 

- Definir quines podrien ser les situacions i els riscos de desastre 

(terratrèmols, inundacions, incendi) 

- Establir els responsables de revisar el pla periòdicament (i les 

instal·lacions, els materials, les ubicacions dels materials) 
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- Establir les etapes en el pla d’acció i quines serien les mesures urgents 

que caldria adoptar 

- Capacitar el personal que ha d’executar el pla d’emergència 

- Elaborar un inventari complet i precís de les col·leccions i els fons.  

 

Un cop tenim clars els mètodes, cal avançar cap a les tècniques i les 

tecnologies de conservació dels documents sonors, això és cap a la 

utilització d’una forma d’actuar ordenada que ha de repetir sistemàticament 

certes accions. L’ordre és fonamental dins les pràctiques de conservació, perquè 

aquestes permeten sistematitzar un procediment i saber els passos necessaris 

per aplicar una tècnica adequada. Si abans es parlava de la importància dels 

mètodes com la manipulació dels documents sonors, del control de la humitat, 

temperatura o la ventilació, el següent pas és esbrinar com ho hem de fer (com 

hem de col·locar els documents a la prestatgeria, com cal manipular els suports, 

com s’ha de realitzar la neteja per conservar els documents preventivament, 

etc.). Es llisten unes quantes tècniques per a la conservació dels documents 

sonors analògics, sense entrar-hi molt al detall: 

o Tècnica per a la manipulació dels diferents tipus de suports 

o Tècniques de neteja 

o Tècnica per a la col·locació de suports a les prestatgeries 

o Tècnica de tractament tèrmic del disc analògic 

o Tècniques de monitoratge 

Dins aquestes tècniques s’utilitzen tecnologies que poden ajudar en els 

procediments tècnics, com poden ser els equips de control de la temperatura, la 

humitat, la qualitat de l’aire o els contaminants, etc. (higròmetres5, datalogers6, 

fotòmetres7, detectors de gasos contaminants, termòmetres, luxòmetres, la 

rentadora de discos analògics, cambres climàtiques8).  

 

En definitiva, mètodes, tècniques i tecnologies inadequades tenen un efecte 

directe a la vida útil dels materials, i per tant, dels documents sonors. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Per controlar la humitat dels espais. 
6 Dispositiu electrònic que pot enregistrar dades en temps real sobre el clima de l’espai. 
7 Detecten la quantitat de llum i els contaminants. 
8 Permeten tractar les cintes de carret obert que han patit hidròlisi. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Tipologia i estratègia d’estudi  

Per a la realització d’aquest Treball Final de Grau, format article, s’ha realitzat 

una revisió bibliogràfica (review) d’articles acadèmics publicats des del gener del 

2015 i fins al maig del 2022, que tractin la conservació del patrimoni sonor 

(gravacions sonores, arxius digitals sonors), en relació al com i on es conserva 

aquest tipus de material, i les problemàtiques que presenta la seva conservació, 

així com quines són les accions que s’haurien de dur a terme pel que fa a la seva 

preservació futura.  

La revisió bibliogràfica s’ha portat a terme a partir de la consulta de fonts i bases 

de dades especialitzades en informació i documentació a les què té accés la 

UOC (catàleg Biblioteca, Bases de Dades) i d’altres externes: Google Scholar 

Academic, LISA (Library and Information Science Abstracts), LISTA (Library, 

Information Science & Technology Abstracts), Library Science Database, e-LiS 

(e-prints in Library & Information Science), JSTOR, ScienceDirect, Scopus, 

ProQuest Central, E-Journal i DIALNET.  

Per realitzar una investigació sobre les problemàtiques en la preservació 

d’aquest patrimoni cultural, s’ha decidit acotar alguns aspectes com: 

a) Criteri cronològic: S’investigarà sobre la problemàtica de la preservació de 

la documentació sonora sorgida a partir de l’aparició dels nous suports i 

formats (vinil, CD, i formats digitals), així com des de l’aparició d’Internet i 

els nous arxius musicals en el núvol.  

 

b) Àmbit territorial: No s’acotarà l’àmbit territorial en aquesta investigació, 

perquè els problemes de preservació de la documentació sonora afecten 

a tots els centres custodis d’aquesta documentació d’arreu del món. Les 

dificultats de conservació són les mateixes a qualsevol arxiu musical, i  

només la facilitat en l’obtenció de recursos marcarà la diferència en 

l’avançament de les possibles solucions o reparacions al respecte. 

Pretenc destacar les problemàtiques segons les característiques d’aquest 

material i les possibles solucions proposades pels experts.  

 

c) Competència lingüística: Malgrat que la problemàtica tractada és 

generalitzada, i segurament s’ha tractat i publicat des de diferents estudis 

acadèmics, fonamentalment es basarà la revisió bibliogràfica en articles 

acadèmics publicats en castellà i català, però també en anglès, per així 

ampliar la perspectiva acadèmica, essent l’anglès i el castellà idiomes 

predominants en aquesta disciplina.  

Les paraules clau utilitzades per a realitzar la cerca d’articles es combinaran en 

aquests dos idiomes, però també en català, per així poder detectar bibliografia 
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acadèmica, així com casos concrets i pràctiques a casa nostra en relació a la 

temàtica escollida. Les paraules clau seran les següents:  

 En català: conservació, arxius sonors, gravacions sonores, problemes 

preservació, arxius digitals sonors 

 

 En castellà: documento de origen digital, documento sonoro, archivos 

sonoros, preservación digital, documento sonoro de origen digital, 

conservación, grabaciones sonoras, problemas conservación archivos 

digitales sonoros 

 

 En anglès: born digital document, sound document, sound archive, digital 

preservation, born digital sound document, digital sound preservation, 

digital preservation and sound recordings 

 

A la majoria de les bases de dades consultades s’ha utilitzat els operadors 

booleans AND i OR, que han donat uns molt bons resultats.  

 

3.1.1. Fonts d’informació consultades  

 

 DIALNET: Aquest portal bibliogràfic, referent de la producció de literatura 

científica hispana, ha donat múltiples resultats, d’entre els quals s’ha 

seleccionat la majoria dels articles. S’ha utilitzat el terme archivos sonoros, 

acotant per any de publicació, per tipus de document (article de revista) i 

text complert. S’obté 21 articles. Alguns articles seleccionats no estan 

disponibles i cal sol·licitar a la biblioteca de la UOC el seu accés.  

 

 E-Journals: Col·lecció en format digital de revistes científiques i 

humanístiques editades per la Universidad Nacional Autónoma de 

México. En la cerca d’articles s’ha utilitzat totes les paraules clau en 

castellà, obtenint 13 resultats / articles. 

 

 E-LiS (e-prints in Library & Information Science): Repositori temàtic 

d’accés obert especialitzat en biblioteconomia, arxivística i documentació, 

en més de 22 llengües. En la cerca d’articles s’ha utilitzat totes les 

paraules clau en català i castellà, obtenint 199 resultats / articles. 

 

 Google Scholar Academic: Repositori propi de Google. Es consulta amb 

els termes de cerca en castellà archivos sonoros AND preservación, 

obtenint 13200 articles; amb el terme de cerca documento sonoro de 

origen digital AND conservación, s’obtenen 15000 articles 

aproximadament; i amb els termes problemas conservación AND  

archivos digitales sonoros, obtenint 14200 articles. Aquest cercador és 

massa general, i presenta resultats coincidents amb la resta. 
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 JSTOR: Sistema d’emmagatzematge en línia de publicacions 

acadèmiques autoritzat per a biblioteques i universitats, i que ha estat de 

molta utilitat per a la investigació. En la cerca d’articles s’ha utilitzat totes 

les paraules clau en català, castellà i anglès, obtenint 481 resultats / 

articles, dels quals s’han escollit 2.  

 

 Library Science Database: Base de dades que ofereix informació en més 

de 287 publicacions de temes relacionats amb l’estudi teòric i aplicat a la 

biblioteconomia i a les ciències de la informació. Proporciona resultats a 

text complet dels títols publicats a LISA i a ProQuest. Així que la cerca 

feta en aquesta base de dades condueix als resultats obtinguts per LISA 

i ProQuest.  

 

 LISA (Library and Information Science Abstracts): Tenim accés a 

aquesta base de dades de resums de més de 550 publicacions 

periòdiques i en múltiples idiomes a través de la biblioteca de la UOC. 

Introduïm els termes de cerca en castellà i anglès (archivos sonoros AND 

preservación; sound archive AND preservation), obtenint 494 resultats, 

dels quals se n’escullen 2. 

 

 LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts): Base 

de dades d’investigació gratuïta per a estudis de biblioteconomia i ciències 

de la informació oferta per EBSCO9, que proporciona la indexació i els 

resums de centenars de revistes o llibres, entre d’altres, de disciplines 

variades. Introduïm els termes de cerca en castellà i anglès (archivos 

sonoros AND preservación; sound archive AND preservation), obtenint 

109 resultats. 

 

 ProQuest Central: Mitjançant la subscripció de la UOC, es consulta 

aquesta base de dades generalista i multidisciplinària combinant els 

termes de cerca sound archive AND sound preservation, obtenint 4756 

resultats, i amb els termes de cerca digital preservation AND sound 

recordings, obtenint 18 resultats. En triarem 2, que s’ajusten als anys 

acotats. 

 

 ScienceDirect: Gràcies a la subscripció de la UOC, es pot consultar la 

base de dades d’Elsevier de publicacions relacionades amb l’arxivística i 

la documentació, combinant els termes sound archive AND sound 

preservation, obtenint 4 resultats, i amb els termes de cerca digital 

preservation AND sound recordings, obtenint 11 resultats. En triarem 2, 

que s’ajusten als anys acotats.  

                                                           
9 EBSCO és el proveïdor líder de bases de dades d’investigació, administració de subscripcions a revistes 
electròniques i paquets electrònics, desenvolupament de col·leccions de llibres i administració 
d’adquisicions, i un dels principals proveïdors de tecnologia bibliotecària, libres electrònics i solucions de 
decisió clínica per a universitats, escoles, hospitals, corporacions, govern i biblioteques publiques de tot 
el món.  
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 Scopus: Base de dades bibliogràfica de resums i cites d’articles de 

revistes científiques proporcionada per Elsevier. Conté més de 3700 

revistes indexades en diferents idiomes. No sempre dóna accés obert als 

articles. Introduïm els termes de cerca en castellà i anglès (archivos 

sonoros AND preservación; sound archive AND preservation), obtenint 

114 resultats (11 en castellà i 103 en anglès). 
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3.1.2. Flowchart o taula / resum   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Flowchart dels articles seleccionats. Font: Elaboració pròpia. 
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4. RESULTATS DELS ARTICLES SELECCIONATS  

A continuació s’inclou les taules que presenten els 15 articles seleccionats ordenats per any de publicació i per ordre alfabètic, amb un 

resum del format IMRaD (introducció, metodologia, resultats i discussió).  

Taula 7. Resultats dels articles seleccionats. Font: Elaboració pròpia.  

 
AUTORS 

 
ANY 

 
TÍTOL 

 
TIPOLOGIA 

 
DISCIPLINA 

INDEXACIÓ 
CONTROLADA/ 

KEYWORDS 

REVISTA / 
CONFERÈNCIA / 

PUBLICACIÓ 

 
RESUM IMRaD 

 

 
Ullate i 

Estanyol 
et al. 

 
2015 

 
“La 

conservació i 
la restauració 

dels  
documents 
sonors: fets 
tangibles i 

intangibles” 

 
Article teòric 

 
 

 
Arxivística 

Conservació i 
Documentació 

 
 

Suports 
sonors 
Àudio 

Restauració 
cilindre de 

cera 
 

 

 
Unicum : revista 

de l’Escola 
Superior de 

Conservació i 
Restauració de 
Béns Culturals 
de Catalunya 

 

Proporciona les tipologies dels suports sonors 
més habituals que es poden trobar en un arxiu 

sonor i les seves patologies. 
 

Mostra l’exemple de la descripció de la 
restauració d’un cilindre de cera de la Biblioteca 

de Catalunya. 
 

Obre la porta a l’anàlisi de les noves tecnologies 
aplicades a la conservació dels arxius sonors. 

 

 
Rodríguez 
Reséndiz 

 

 
2016 

 
“La 

preservación 
digital sonora” 

 

 
Article de 

revisió 
 
 
 

 
Arxivística 

Conservació i 
Documentació 

 
Archivos 
sonoros 

Preservación 
Preservación 

digital 
Preservación 
digital sonora 
Digitalización 
Documentos 

sonoros 

 

 
Investigación 

bibliotecológica 

 

Reflexiona sobre l’estat crític de la preservació 
dels arxius sonors degut al deteriorament i la 
fragilitat dels suports en els quals han estat 

gravats i emmagatzemats, i per l’obsolescència 
dels equips de gravació i reproducció analògica. 

 

Presenta la digitalització (transferència de 
continguts analògics a plataformes digitals) com 

l’única garantia de l’existència del patrimoni 
sonor. 

 

Planteja la preservació digital d’arxius sonors com 
a salvaguarda a llarg termini, malgrat que ha 

modificat els mètodes de preservació dels 
documents sonors en suports analògics. 
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Taula 8. Resultats dels articles seleccionats. Font: Elaboració pròpia.  

 
AUTORS 

 
ANY 

 
TÍTOL 

 
TIPOLOGIA 

 
DISCIPLINA 

INDEXACIÓ 
CONTROLADA/ 

KEYWORDS 

REVISTA / 
CONFERÈNCIA / 

PUBLICACIÓ 

 
RESUM IMRaD 

 

 
Rodríguez 
Reséndiz 

 

 
2016 

 
“El OAIS 

en la 
preservación 

digital de 
archivos 
sonoros” 

 

 
Article 
teòric 

 
 
 
 
 

 
Arxivística 

Conservació i 
Documentació 

 
Preservación 
digital sonora 
Sistema de 
información 
de archivo 

abierto 
Archivo 
sonoro 

Documento 
sonoro 

 

 
Investigación 

bibliotecológica 

 

Debat sobre com conservar, donar accés i gestionar 
grans quantitats de continguts digitals sonors a llarg 

termini, que provenen de la digitalització i de la 
generació sistemàtica de col·leccions sonores 

digitals.  
 

Evidencia la manca d’un model d’arxiu digital que 
garanteixi la preservació de les col·leccions sonores 
a llarg termini, que a més ha d’ajudar a entendre els 
termes, conceptes i processos del document sonor 

un cop digitalitzat. 
 

Analitza el OAIS (Open Archival Information System) 
com a marc de referència per a concebre, 

desenvolupar i administrar un arxiu digital sonor 
segur, resistent i de llarg termini.   

 

 
Smith 

 
2016 

 
“Recent 

efforts toward 
collaborative 
preservation 
of recorded 

sound” 

 
 

Article de 
revisió 

 
 
 

 
Arxivística 

Conservació i 
Documentació 

 
Sound 

archives 
Preservation 

Digital 
preservation 
Digital sound 
preservation 

Digitizing 
Sound 

documents 

 
Notes 

 

Constata com les tecnologies de gravació han estat 
una oportunitat única per documentar les 

expressions sonores de significat cultural i històric;  
la combinació de diferents mètodes de preservació 

amenaça a llarg termini l’accessibilitat a moltes 
d’aquestes fonts sonores.  

 

Destaca com la Llei Nacional de Conservació 
d’Enregistraments (“National Recording Preservation 

Act of 2000” - Public Law No. 106-474) ha servit per 
conscienciar i per promoure publicacions i projectes 

per solucionar aquest aspecte.  
 

 Proposa la coordinació a nivell nacional i a diferent 
escala. Descriu algunes iniciatives de l’Internet 

Archive per construir una biblioteca musical 
compartida, que minimitza els esforços, disminueix 
la duplicitat de processos, i augmenta l’eficiència en 

la digitalització sonora.   
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Taula 9. Resultats dels articles seleccionats. Font: Elaboració pròpia. 

 
AUTORS 

 
ANY 

 
TÍTOL 

 
TIPOLOGIA 

 
DISCIPLINA 

INDEXACIÓ 
CONTROLADA/ 

KEYWORDS 

REVISTA / 
CONFERÈNCIA / 

PUBLICACIÓ 

 
RESUM IMRaD 

 

 
Rodríguez 
Reséndiz 

 
2017 

 
“Propuesta de 
principios que 

se deben 
tener en 

cuenta para la 
preservación 

de 
documentos 
sonoros de 

origen digital” 

 

 
Article 

metodològic 
 
 
 
 
 

 
Arxivística 

Conservació i 
Documentació 

 
Documento de 
origen digital 
Documento 

sonoro 
Archivo sonoro 
Preservación 

digital 
Documento 
sonoro de 

origen digital 
Preservación 
digital sonora 

 

 
Anales de 

Documentación 

 

 

Destaca el creixement dels documents sonors 
d’origen digital a la primera dècada del segle XXI.  

 

Reflexiona sobre el tractament diferenciat que tenen 
els documents digitals sonors pel que fa a la seva 

preservació, diferent de la dels documents 
analògics.  

 

Constata la manca de principis que orientin la 
preservació digital dels documents sonors d’origen 

digital.  
 

Es proposa establir les bases i els principis per a la 
protecció d’aquest tipus de materials, a partir de la 

presentació del context en el qual es produeixen els 
documents d’origen digital, les característiques que 

els defineixen, qui són els creadors, i en quins 
formats es produeixen.  

 

 
Rodríguez 
Reséndiz 

 

 
2017 

 
“Gestión 

documental 
sonora: el 

ciclo de vida 
digital en los 

archivos 
sonoros” 

 

 
Article 
teòric 

 
 

 
Arxivística 

Conservació i 
Documentació 

 
Ciclo de vida 

digital 
Archivos 
sonoros 

Preservación 
digital sonora 

Procesos 
documentales 

 
 

 
Palabra Clave 

(La Plata) 

 

Explica els processos documentals que s’han de dur 
a terme en la preservació dels suports sonors 

analògics, des que s’incorporen a l’arxiu fins que són 
consultats. 

 

Constata que aquest cicle de vida desglossat en 
diferents etapes documentals que fou útil pels 

documents analògics, ja no és vàlid per les col·leccions 
digitals, i per tant, cal revisar els processos i determinar 

de nou les etapes a través de les quals transita un 
document digital sonor durant el cicle de vida digital. 

 

Identifica, proposa i descriu els principals processos 
que formen part d’aquest nou cicle de vida digital en 
la preservació digital d’arxius sonors, i revisa alguns 

dels recents plans de preservació digital d’arxius 
sonors d’algunes biblioteques nacionals. 
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Taula 10. Resultats dels articles seleccionats. Font: Elaboració pròpia. 

 
AUTORS 

 
ANY 

 
TÍTOL 

 
TIPOLOGIA 

 
DISCIPLINA 

INDEXACIÓ 
CONTROLADA/ 

KEYWORDS 

REVISTA / 
CONFERÈNCIA / 

PUBLICACIÓ 

 
RESUM IMRaD 

 

 
Matusiak 

et al. 
 

 
2017 

 
“Finding 

access and 
digital 

preservation 
solutions for 
a digitized 
oral history 

project” 
 

 
Estudi de 

cas 

 
Arxivística 

Conservació i 
Documentació 

 
Digital 

preservation 
Omeka 
Content 

management 
Systems 

Cloud-based 
solutions 

Digitized oral 
histories 

DuraCloud 
 
 

 
Digital Library 
Perspectives 

 
Examina solucions de preservació i d’accés digital a les 

col·leccions digitalitzades en organitzacions petites i 
mitjanes amb pocs recursos que s’encarreguen de la 

conservació del patrimoni cultural.  
 

Presenta l’experiència del projecte de digitalització 
“Jeffco Stories”, una col·lecció d’històries orals 

digitalitzades creada per la Biblioteca Pública del 
Comtat de Jefferson de Colorado (EEUU), amb accés 
obert a la plataforma Omeka, i amb DuraCloud com a 

servei de preservació digital. 
 

És rellevant per la cerca de solucions d’accés i 
preservació per a col·leccions digitals, i per valorar els 

sistemes de gestió de continguts d’accés obert, així 
com de solucions de preservació digitals en el núvol.  

. 

 
Bressan 

 
2018 

 
“Analytical 

description of 
a data sheet 

for audio 
preservation: 

From 
meaning to 
data and 

back” 

 

 
Article 
teòric 

 
 

 
Arxivística 

Conservació i 
Documentació 

 
Audio 

document 
Information 
preservation 

Audio 
preservation 

Content 
transfer 
Content 

description 
 

 
Fontes Artis 

Musicae 

 
Presenta la descripció analítica d’un registre de dades 

per a la preservació sonora. Un registre de dades 
s’adjunta a la còpia de preservació i conté informació 
sobre el suport original, la còpia de conservació i el 

procés de transferència de contingut. És útil per a una 
bona transferència en accés obert dels documents. 

 

Reflexiona sobre els conceptes claus per al disseny del 
marc: la diferencia entre la transferència de contingut i 

la descripció del contingut, la importància de 
desenvolupar un bon model conceptual per al 
document sonor o l’estat del document sonor. 

 

Pretén contribuir al desenvolupament d’una teoria 
completa de la preservació de la informació. 

 

Ofereix un exemple complet de full de dades preparat 
per a utilitzar. 
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Taula 11. Resultats dels articles seleccionats. Font: Elaboració pròpia. 

 
AUTORS 

 
ANY 

 
TÍTOL 

 
TIPOLOGIA 

 
DISCIPLINA 

INDEXACIÓ 
CONTROLADA/ 

KEYWORDS 

REVISTA / 
CONFERÈNCIA / 

PUBLICACIÓ 

 
RESUM IMRaD 

 

 
Storm 

 
2018 

 

 
“Sound 
archive 

principles 
within an 

interdisciplinary 
sciences-

based 
initiative” 

 

 
Article de 
recerca 

 
 
 

 
Arxivística 

Conservació i 
Documentació 

 
Sound 

archives 
Audio archive 

standards 
Media systems 

Optical 
playback 

Audio 
processes 

Flat recordings 
Grooved 

sound carriers 
Phonograph 

records 
 

 
Journal of New 

Music 
Research 

 
Destaca els problemes i limitacions que la transferència 
dels documents sonors analògics presenten davant el 

repte de preservar la gran quantitat d’aquests 
documents en arxius de tot el món. 

 
Advoca per un enfocament científic interdisciplinari 

d’aquest problema, basat en els avenços en l’obtenció 
d’imatges sense contacte amb suport. 

 

Proposa un nou estàndard de re-gravació basat en una 
imatge digital provinent de la derivació algorítmica 

d’una senyal d’àudio de la imatge, el processament i 
edició no destructius de la senyal d’aquest àudio, i el 

rastre de metadades derivat directament de les etapes 
del procés de control de qualitat. El document resultant 
és un arxiu original amb nou format associat a l’original 

físic gràcies a les metadades. 
 

 
Rodríguez 
Reséndiz 

 

 
2019 

 
“Estado de la 

preservación de 
documentos 

sonoros y 
audiovisuales en 

bibliotecas de 
institutos y 
centros de 

investigación de 
la Universidad 

Nacional 
Autónoma de 

México” 

 
Estudi de 

cas 
 

 
Arxivística 

Conservació i 
Documentació 

 
Preservación 

analógica 
Preservación 

digital 
Archivo sonoro 

Archivo 
audiovisual 
Institutos y 
centros de 

investigación 
 
 

 
Revista 

General de 
Información y 

Documentación 

 
Reflexiona sobre el repte que tenen les biblioteques i 

altres institucions patrimonials de preservar documents 
sonors i audiovisuals gravats en suports analògics i 

d’origen digital, quan s’ha prioritzat fins ara la 
preservació de materials impresos. 

 
Presenta els resultats obtinguts sobre l’estat de la 
preservació dels documents sonors i audiovisuals 

(analògics i d’origen digital) custodiats en biblioteques 
d’instituts i centres d’investigació científica i 

d’humanitats de la UNAM, així com els avenços en la 
digitalització d’aquests documents i les eines de 

preservació digital utilitzades. 
 

Estableix tota una sèrie de reptes futurs que les 
biblioteques haurien de tenir en consideració. 
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Taula 12. Resultats dels articles seleccionats. Font: Elaboració pròpia. 

 
AUTORS 

 
ANY 

 
TÍTOL 

 
TIPOLOGIA 

 
DISCIPLINA 

INDEXACIÓ 
CONTROLADA/ 

KEYWORDS 

REVISTA / 
CONFERÈNCIA / 

PUBLICACIÓ 

 
RESUM IMRaD 

 

 
Tascón 

 
2020 

 
“Nuevos 

formatos de 
audio, viejos 
problemas” 

 

 
 

Article de 
revisió 

 
 
 

 
Arxivística 

Conservació i 
Documentació 

 

Altavoces 
inteligentes 

Podcast 
Audiolibros 

Internet 
Patrimonio 

sonoro 
 
 

 
Documentación 
de las Ciencias 

de la 
Información 

 

Constata el fet que l’era digital ha multiplicat les 
possibilitats d’escoltar àudios a través de diferents 

canals i suports, i ha augmentat l’oferta enormement, 
dificultant el repte de conservació d’aquesta producció 

desmesurada. 
 

Presenta innovacions que són ja de consum massiu i 
als problemes amb els quals s’enfronten empreses i 

particulars a l’hora de preservar el seu patrimoni sonor. 

 
López 

Lorenzo 

 
2020 

 
“El papel de la 

Biblioteca 
Nacional de 
España en la 
preservación 

y 
digitalización 

del patrimonio 
sonoro” 

 
 

Article 
teòric 

 
 
 

 
Arxivística 

Conservació i 
Documentació 

 
Ciclo de vida 

digital 
Archivos 
sonoros 

Preservación 
digital sonora 

Procesos 
documentales 

 
 

 
Documentación 
de las Ciencias 

de la 
Información 

 

Exposa la missió de la Biblioteca Nacional d’Espanya, 
garant de la conservació i la difusió del  patrimoni 

documental espanyol en tots els suports. Constata que 
la preservació de les gravacions sonores i de la 

memòria oral són les que plantegen un major nombre 
de problemes a les institucions patrimonials que en 

tenen la custòdia, pel fet d’haver de conservar el 
document en sí mateix i també el seu contingut. 

 

Explica com la digitalització i la preservació de les 
gravacions musicals i l’Arxiu de la paraula” és un dels 

objectius prioritaris de la política de gestió de la 
col·lecció, per la fragilitat dels documents i de 

l’obsolescència dels aparells que els reprodueixen. 
S’incorpora a la col·lecció de la BNE qualsevol tipus de 

document sonor tant físic com virtual, a més de la 
recol·lecció i la conservació de les pàgines web. 

 

Conclou que la col·laboració amb productors, distribuïdors 
i plataformes digitals de distribució, permetrà que la BNE 

continuï el seu paper primordial de recollir, preservar i 
difondre els documents sonors patrimonials i integrants 

indiscutibles del patrimoni cultural espanyol. Justifica que 
la biblioteca participi en els canvis proposats a la nova llei 
del Patrimoni Històric Espanyol, perquè aquest tipus de 

documents tinguin un reconeixement i una protecció més 
específica i àmplia acollits a la llei.  
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Taula 13. Resultats dels articles seleccionats. Font: Elaboració pròpia. 
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TIPOLOGIA 

 
DISCIPLINA 

INDEXACIÓ 
CONTROLADA/ 

KEYWORDS 

REVISTA / 
CONFERÈNCIA / 

PUBLICACIÓ 

 
RESUM IMRaD 

 

 
Bressan et 

al. 
 

 
2020 

 
“Non-standard 

track 
configuration 
in historical 

audio 
recordings: 

technical and 
philological 

consequences 
for 

preservation” 
 

 
Article 
teòric 

 
Estudi de 

cas 
 
 

 
Arxivística 

Conservació i 
Documentació 

 
Sound 

archives 
Audio archive 

standards 
Audio 

processes 

 

 
Fontes Artis 

Musicae 

 
Discuteix sobre el moment concret dels 

documents sonors, i els cassets magnètics en 
particular, a la recerca d’una pista per a la seva 

configuració, necessària per elaborar una 
extracció del senyal correcte abans de procedir a 
la codificació digital, per després poder incloure 

tota la informació del document. 
 

És rellevant perquè reflexiona sobre les 
consideracions tècniques, els reptes tecnològics i 

les decisions que cal prendre i de les quals en 
depenen el futur de la conservació dels 

enregistraments. Pren un enfocament cultural i 
tecnològic a la vegada. 

 
Trasllada la seva reflexió a l’estudi de cas 

concret. 

 
Epperson 

 
2021 

 
“Yes, there is 
such a thing 

as Sound 
Culture 

Studies, and 
we really 

should care” 
 

 
Article de 

revisió 
 
 
 

 
Arxivística 

Conservació i 
Documentació 

 
Sound 

archives 
Sound culture 

studies 
Audio archive 

Recorded 
sound 

 
ARSC Journal 

 
Manifest per fer visibles els estudis de 
documentació, i més concretament per 

aquells que entenen l’arxivística i la cultura 
com a una relació indispensable per a un bon 
enteniment i evolució. Es tracta d’un reclam o 
toc d’atenció per atendre tot aquest patrimoni 

sonor que no s’està conservant per 
abandonament o desídia institucional. 

Reclama recursos i conscienciació vers el 
patrimoni sonor. 
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Taula 14. Resultats dels articles seleccionats. Font: Elaboració pròpia. 
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Flores-
Fernández 

et al. 

 
 

2022 

 
 

“Estrategias 
de 

preservación 
digital de 
archivos 
sonoros. 
Revisión 

sistematizada” 

 
 

Article de 
revisió 

 

 
 

Arxivística 
Conservació i 
Documentació 

 
 

Preservación 
digital 

Archivos 
sonoros 

Estrategias 
de 

preservación 
digital 

Preservación 
de archivos 

sonoros 
Registro 
sonoro 

 
 

Revista 
Española de 

Documentación 
Científica 

 
 

Considera que la preservació digital és l’eina 
necessària per aconseguir la conservació 

íntegra i perdurable dels arxius sonors, per la 
seva vulnerabilitat als canvis tecnològics, ja 
que estan gravats i processats en suports 

específics que es tornen obsolets 
ràpidament. 

 
Identifica sistemàticament les estratègies de 

preservació digital utilitzades en la 
preservació d’arxius i recursos sonors, i les 
seves aplicacions, segons el seu format, a 
partir de l’anàlisi d’articles d’investigació. 

 
Conclou que les estratègies de preservació 

més utilitzades són la migració, les 
metadades de preservació, les còpies de 

seguretat i l’emulació. 
 

Destaca que no va ser possible establir un 
paràmetre d’aplicació de les estratègies de 
preservació digital segons el tipus de format 

dels arxius sonors. 
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5. DISCUSSIÓ DELS RESULTATS  

 

Després d’analitzar la lectura dels diferents articles, on cada autor mostra la seva 

preocupació pel futur de la conservació dels arxius sonors, a continuació es 

comentaran les diferents posicions dels investigadors i experts en aquest tema, 

i s’analitzaran les relacions entre els autors i les seves propostes de solucions a 

la problemàtica tractada.  

 

- Per Ullate et al. (2015), hi ha una manca de perspectiva històrica en la 

voluntat de les institucions pertinents en la conservació i preservació dels béns 

documentals i bibliogràfics més recents en la història (entre els segles XIX i XX), 

com poden ser els vestigis fotogràfics, fílmics, sonors o audiovisuals. Malgrat el 

marc legal que els protegeix des de fa poc (Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 

Español i la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català (art. 19 i 20)), “aquesta 

manca de perspectiva històrica ha obligat als professionals a compartir 

experiències davant el perill de la pèrdua, com a font d’informació, dels suports 

als quals ens referim” (Ullate, 2015). Les autores, a més, destaquen com n’és 

d’urgent posar solucions a la problemàtica de la preservació digital, en tota la 

tipologia de documents, però especialment en els que són objecte del nostre 

estudi.  

Es fa un repàs als suports sonors més habituals en un arxiu sonor (disc perforat, 

rotlle de pianola, cilindre, disc d’ebonita / vulcanita / goma vulcanitzada, disc de 

pedra / pissarra / pasta, disc d’alumini / laca / acetat, disc de vinil, fil magnètic, 

cintes de bobina oberta, cintes encapsulades (casset, microcasset, cartutx sonor, 

DAT, DCC), disc dur, disquet / ZIP / magneto-òptics (minidiscs), discos òptics 

(CD, DVD, SACD) i memòria flaix), les seves característiques físiques, els 

problemes i alteracions que poden patir (i han patit ja) alguns d’ells, i les 

possibles intervencions, recomanacions i solucions que cal aplicar per a la futura 

preservació de l’objecte físic i del seu contingut sonor.  

Es remarca la necessitat de les “transcripcions periòdiques dels mitjans 

tradicionals a altres nous, no només perquè els suports no són estables, sinó 

també perquè la tecnologia de gravació i/o reproducció pot arribar a ser obsoleta” 

(Ullate, 2015). Està parlant del problema habitual de la no accessibilitat al suport, 

bàsicament digital, però es pot extrapolar a la resta dels suports passats i futurs, 

per diferents alteracions que poden patir aquests suports i que Ullate classifica 

en tres categories de degradacions: químiques, mecàniques o de les propietats 

òptiques. Ens indica que caldria poder predir quins dels materials dels que estan 

fets els diferents suports són més perdurables en el temps a partir d’unes proves 

d’envelliment accelerat com han dut a terme a la Biblioteca del Congrés dels 

EUA, per així poder escollir aquests materials en front d’altres, i d’aquesta 

manera es dóna més temps per a la seva digitalització, que és el que permet la 

preservació del contingut de l’arxiu sonor.  
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Quan es centra en els pens de memòria o memòria flaix, utilitzats per a 

emmagatzemar dades digitals, creu que la pèrdua d’aquestes dades es deu a 

què “la càrrega elèctrica emmagatzemada, que representa la informació, no 

estigui perfectament aïllada, i pot desaparèixer al cap d’un cert temps”, o per 

“una avaria a la memòria, un error de manipulació de dades per part de l’usuari 

o del reproductor / gravador.” (Ullate, 2015)  

Així doncs, Ullate presenta tota una sèrie de recomanacions de conservació: 

“Manipular amb guants. No reproduir els originals, llevat que sigui per fer una 

còpia i en aquest cas, fer-ho en equips adients en perfectes condicions. Evitar 

l’exposició a fonts de llum i de calor. Emmagatzemar en prestatges preferentment 

metàl·lics (esmaltats al forn) o de plàstics inerts (per exemple tereftalat de 

polietilè) en llocs ventilats. Conservar en ambients lliures de pols i de gasos 

contaminants. Evitar la fusta i conglomerats per les possibles emanacions de 

formaldehids. Cal fer servir fundes i caixes de material de conservació, 

preferentment amb reserva alcalina.” (Ullate, 2015) 

El més interessant de les seves aportacions, però, són les conclusions. Perquè 

es pugui transmetre el patrimoni sonor, cal fer còpies dels enregistraments, 

perquè siguin aquestes les que es reprodueixin (i no els originals) quan en cal la 

seva consulta, i així minimitzar el seu deteriorament i el risc d’exposició a agents 

alteradors del document original. Malauradament, quan un document es malmet, 

i per tant el seu contingut també, hi ha poques possibilitats de poder reintegrar-

lo de nou ja que això representaria la manipulació del document amb unes 

tecnologies que no estan a l’abast de la majoria, però el més important, que és 

realment impossible “de reintegrar allò que ha desaparegut i del que no es tenen 

referències reals” (Ullate, 2015). Cal tenir present que cada suport demana un 

reproductor concret, i per tant, es crea aquesta dependència suport-reproductor, 

que sovint s’ha de vigilar ja que si el reproductor no és l’adient podria estar 

malmetent i degradant el document.  

Ullate conclou erigint l’ús de les noves tecnologies com el futur de la conservació 

i la restauració dels suports sonors, i destacant la digitalització dels fons 

documentals sonors com a salvadora d’aquest tipus de patrimoni.  

 

- Per Rodríguez (2016), desapareixen diàriament molts documents sonors 

degut al deteriorament i a la fragilitat dels suports en els quals han estat guardats, 

així com per l’obsolescència dels equips de gravació i reproducció analògics. 

L’autora constata el fet que la transferència de continguts analògics a les 

plataformes digitals a través de la digitalització és l’única manera de garantir la 

perdurabilitat i l’existència del patrimoni sonor. Advoca per la preservació digital 

dels arxius sonors com a única via per salvar a llarg termini aquesta tipologia de 

documents, que a la vegada ha significat una modificació dels mètodes de 

preservació dels documents sonors en suports analògics.  

Abans de centrar-se en el tema que ocupa el seu article (la preservació digital 

sonora) realitza un recorregut històric per conèixer per què s’ha arribat al punt 

actual, i que ens és molt útil per entendre cap on s’ha de focalitzar la conservació 
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i la preservació. Els documents sonors (i per extensió les col·leccions sonores) 

neixen a partir del segle XX, sobretot a partir dels anys 50 i 60, creant-se catàlegs 

especials a les biblioteques. Aquest fet va evidenciar la necessitat de 

requeriments especials per al seu processament, emmagatzematge, catalogació 

i conservació, per com eren documents diferents als textuals. Aquest avenç 

coincidirà amb la creació a Amsterdam el 1969 de l’Associació Internacional 

d’Arxius Sonors i Audiovisuals (IASA), la qual pretenia la cooperació entre 

arxivistes i bibliotecaris que custodiaven documents sonors.  

Rodríguez considera que la proliferació dels arxius sonors coincideix amb la 

incorporació a la disciplina de l’arxivística de les tecnologies de la informació i de 

la comunicació, i que per tant “la disciplina experimenta un importante desarrollo 

en los principios conceptuales y en su aplicación” (Rodríguez, 2016), donat que 

“el archivo, la biblioteca o el centro de documentación quedan englobados en el 

proceso informativo documental de las ciencias de la información y 

documentación y en la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación como cuestión intrínseca” (Rodríguez, 2016). Per tant, segons 

l’autora cal que l’arxivística repensi els seus objectius, mètodes, teories i 

conceptes, per adaptar-les als nous temps i a les noves necessitats d’informació 

de la societat. Els arxius sonors esdevindran també claus en l’àmbit de la reflexió 

acadèmica, social, política i cultural, segons l’autora, i sempre a partir d’aquesta 

incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació.  

L’autora destaca la importància dels usos que els documents sonors han tingut 

al llarg de la història (finalitats educatives, registre de música, creació d’arxius 

familiars, el llibre fonogràfic, la capsa de música, la publicitat i els discursos, 

gravacions en investigacions de camp (registre del llenguatge, la música, els 

rituals de tot el món)). Així, l’ús del fonògraf inicialment, i més tard d’altres 

aparells, han servit per al coneixement de la diversitat lingüística i cultural, per la 

difusió de l’art i el pensament, i com a suport per a la creació en molts àmbits. I 

què dir de les gravacions dels programes radiofònics i de l’auge de la indústria 

fonogràfica amb l’arribada del disc de vinil. Tots aquests documents havien de 

conservar-se, per preservar la memòria de la societat que les anava produint. Els 

sectors creatius de la producció sonora que van contribuir a la generació dels 

primers arxius sonors foren la investigació científica, la indústria discogràfica, la 

radio i l’experimentació artística sonora.   

Rodríguez reflexiona al voltant dels principis de la preservació sonora analògica, 

referint-se primer als objectius que tota fonoteca ha de prioritzar: documentar 

amb un propòsit intel·lectual. Així, els arxius sonors o fonoteques estan formades 

pel contingut informatiu i pel suport en el qual es va gravar la informació. Recorda 

que el contingut d’un document sonor s’ha gravat en uns suports que han estat 

creats amb diferents tipus de materials10, i que cada suport de gravació sonora 

correspon a una tecnologia de gravació i reproducció sonora11. Contingut i suport 

són, per tant, dos components que estan estretament relacionats, i són igual 

                                                           
10 Cera, vinil, baquelita, acetat, paper o plàstic, entre d’altres. 
11 Fonògraf, gramòfon, gravadora de fil magnètic, tocadiscs, gravadora i reproductora de cintes de carret 
obert o el disc compacte.  
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d’importants en tots els suports (primitius, magnètics o digitals), i que per tant, no 

cal perdre de vista en la nostra revisió.  

Com que és conegut que la permanència dels suports, i conseqüentment, de la 

informació sonora gravada, no pot existir ni durar indefinidament, cal esforçar-se 

per conservar-los en unes condicions que permetin el seu accés i ús el màxim 

de temps possible. En aquest punt, l’autora reflexiona sobre la diferència entre 

els termes “preservar”, “conservar” i “restaurar”, decantant-se per la definició 

que ofereix Edmondson (2004), qui entén la preservació com “la totalidad de las 

medidas necesarias para asegurar el acceso permanente  - por siempre – de un 

documento sonoro audiovisual con el máximo de integridad.” Per Rodríguez “la 

preservación de documentos sonoros analógicos está asociada con la 

permanencia del soporte físico y establece que el tiempo de vida de todos los 

soportes de audio está determinado por su estabilidad física y química y por 

minimizar su uso en el acceso público; es decir, se destaca a la conservación 

como la medida más importante de la preservación” (Rodríguez, 2016). I afegeix 

que, seguint el que recomana la IASA (2005), “conservar implica almacenar los 

soportes en ambientes adecuados para este propósito, siempre que sea posible 

y necesario, hay que separar la información primaria de la secundaria y realizar 

mantenimiento rutinario de limpieza adecuada. La conservación significa tener 

copias disponibles para acceso y consulta con el fin de minimizar el uso de 

originales o copias archivo, por lo que una tarea de todo archivo había sido, 

durante años, la generación de copias para el acceso y consulta como una 

medida de conservación de los originales del archivo” (Rodríguez, 2016).  

Si el que dóna sentit a un arxiu és l’accessibilitat als seus documents, doncs, la 

conservació i l’accés haurien de trobar-se a un mateix nivell, i com diu l’autora, 

l’accés s’ha de considerar com a tots els usos que se li donarà al document 

(exhibicions, entregues, publicacions, etc.). L’accés l’entén com “el derecho que 

tiene toda persona a consultar y conocer su patrimonio sonoro” (Rodríguez, 

2016). Per tant, la conservació consistirà en el conjunt d’eines i elements 

necessaris (i això inclou també la indexació i/o la catalogació) per garantir 

l’accessibilitat permanent i indefinida a un document sonor en el màxim estat 

d’integritat. Un altre punt important a tenir en compte.  

Entre el 1989 i el 1990, com bé indica l’autora, després de l’auge del disc 

compacte, molts arxivers s’adonaren que conservar el material original generava 

uns esforços que no tenien futur, donada la inestabilitat dels suports, així com la 

mancança i/o total desaparició dels equips de reproducció. Rodríguez 

comparteix amb la resta dels investigadors, que la preservació analògica es troba 

en un carreró sense sortida, i que per tant, cal canviar el paradigma i apostar per 

altres tecnologies de conservació. Els documents sonors foren els primers 

documents audiovisuals en ser transferits d’una plataforma analògica a una 

digital. A partir d’aquests moments moltes institucions iniciaren els seus plans de 

digitalització d’arxius, començant per les col·leccions radiofòniques, utilitzant una 

tecnologia d’emmagatzematge massiu digital, que al seu torn qüestionava la 

inestabilitat del format digital, i avisava que calia continuar guardant els 
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documents analògics davant l’ingent creixement de plataformes de preservació 

digital d’arxius sonors.  

Rodríguez destaca l’augment d’estudis sobre la fiabilitat d’aquestes plataformes 

digitals com a mitjà de preservació de les col·leccions sonores, i com s’observà 

que el cost d’aquests primers sistemes d’emmagatzematge massiu digital era 

desmesurat. Indica que era necessari comptar amb opcions de transferència de 

continguts analògics a plataformes digitals a l’abast de quants més arxius sonors 

millor, sinó la bretxa tecnològica entre els diferents països del món també 

s’estendria a l’àmbit de la conservació del patrimoni sonor i audiovisual. A més, 

creu que és important que aquests nous sistemes d’emmagatzematge i 

preservació facin servir software de codi obert, per a què les petites institucions 

que no compten amb recursos financers puguin preservar les seves col·leccions 

sonores, i perquè, malgrat que  són més simples i sostenibles, preveuen totes 

les funcions identificades per  la preservació digital.  

Interessant és la relació que estableix entre el concepte de preservació digital 

d’arxius sonors (el mètode mitjançant el qual es conserven, administren, 

gestionen i es proporciona accés, difusió i reaprofitament permanent de l’àudio 

digital) amb el de la digitalització, que seria la transferència de continguts en 

suports analògics a digitals (quan el senyal analògic és substitueix per un senyal 

digital), i que permet protegir documents valuosos de la manipulació i el 

deteriorament, essent l’única manera d’assegurar la supervivència d’aquest 

material. Per tant, i segons l’autora, la digitalització seria no només el procés de 

transferència i conversió de continguts analògics a plataformes digitals (a través 

d’uns valors numèrics), sinó també una estratègia de gestió d’arxius i el punt de 

partida per l’aplicació de mètodes de preservació digital, que ha de seguir tota 

una sèrie de recomanacions per garantir la consecució del seu objectiu final.12 

Per tant, conservar el contingut i no els suports, va representar un canvi clau de 

la preservació digital, ja que amb les còpies analògiques, la pèrdua de la qualitat 

del document era constant, i com recorda Rodríguez, amb la digitalització ja no 

es fan còpies en suports analògics, així que si es vol tenir còpies i garantir la 

preservació a llarg termini dels arxius, cal obligatòriament transferir-los a una 

plataforma digital. El fet que en un document digital el contingut es separi del 

suport, fa que aquesta separació esdevingui el principi de la nova còpia de 

preservació. Rodríguez l’anomena “clonació del document original”, ja que és 

completament idèntic, incorporant el concepte de “còpia de major fidelitat” (loss 

less copying), que només és possible en el domini digital.   

Però la qüestió és que cada dia es produeixen milers de documents sonors 

d’origen digital, i per tant la preservació digital d’aquests documents ha de 

considerar la salvaguarda dels continguts derivats de la digitalització com 

d’aquells l’origen dels quals és ja digital. Entre les accions d’intervenció i de 

conservació de la preservació digital, l’autora en destaca la migració, això és, 

                                                           
12 Aquestes recomanacions són: realitzar-se sense compressió de dades; recuperar el senyal analògic del 
document sonor amb els equips adequats de gravació i reproducció sonora; no alterar el document 
original; incorporar un vincle entre el mitjà i la metadada a través de la clau alfanumèrica d’identificació 
(ID).  
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des d’un format d’arxiu obsolet a un format actual, i remarca que malgrat que es 

facin accions de prevenció o retard en el deteriorament, aquestes accions no 

eviten l’obsolescència. Per tant, la migració formaria part de les mesures de 

preservació, i la conservació dels arxius digitals és la tasca permanent en la 

preservació digital.  

Rodríguez recorda els components bàsics en la preservació digital: l’àudio digital 

(essència o mitjà) i les metadades. I remarca un aspecte no gens menyspreable, 

i que és que per aquesta preservació és necessari que els formats, resolucions, 

suports i sistemes tecnològics s’adhereixin als estàndards acceptats 

internacionalment, ja que si no hi ha aquesta unificació de criteris, la migració i 

l’intercanvi d’informació a llarg termini i de formats són poc segurs. Les 

metadades constitueixen la informació fonamental per a l’ús i l’administració de 

les col·leccions sonores un cop han estat digitalitzades, no només perquè són 

un mitjà per identificar-les i estructurar-les, sinó també per recuperar-les, ja que 

estan formades per informació provinent de la catalogació, la digitalització i 

l’administració. Demana acomplir les recomanacions establertes per la IASA 

(2006), que ens diuen que per a què un arxiu digital estigui ben planejat haurà 

d’automatitzar la producció de les seves metadades i incloure informació sobre 

el suport original de gravació, el format i l’estat de conservació, l’equip i els 

paràmetres de reproducció, la resolució digital del format, tot l’equip utilitzat, el 

operadors participants, i qualsevol altre procés o procediment que hagi participat.  

Ens avança com l’increment del volum de documents sonors digitals a preservar 

ha fet qüestionar l’espai d’emmagatzematge necessari, i per tant, ha provocat 

l’aparició del Sistema de Gestió d’Emmagatzematge Massiu Digital 

(SGEMD), definit per la IASA (2006) com “un sistema comprensible, 

completamente automatizado y diseñado para almacenar, administrar, 

mantener, distribuir y preservar un complejo conjunto de objetos digitales 

heredados junto con los metadatos relacionados, un sistema de respaldo y 

almacenamiento sencillo”. Aquests sistemes de gestió i emmagatzematge 

massiu digital integren i automatitzen, doncs, els processos per controlar, 

digitalitzar, emmagatzemar, catalogar, administrar i distribuir objectes digitals i 

metadades d’un arxiu sonor amb l’objectiu de garantir la preservació i l’accés. Un 

model d’arxiu obert podria ser l’OASIS (Open Archival Information System) i 

d’administració de metadades com el PREMIS (Preservation Metadata 

Implementation Strategies). Per tant, els SGEMD serien les plataformes 

tecnològiques per a la preservació digital d’un arxiu sonor del futur més immediat. 

I més, quan aquestes permeten optimitzar la conservació i els recursos que s’hi 

dediquen, ja que en permeten donar un valor directe a la preservació, per l’accés 

i l’ús possible dels documents continguts, realment la finalitat última de la 

conservació.  

Com la resta dels investigadors experts creu que els reptes de la preservació 

digital es centren en l’obsolescència i la migració, les errades de la tecnologia i 

humanes (i per tant, cal més formació i capacitació).  
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- El mateix any, Rodríguez (2016), a través de l’anàlisi del OAIS (Open 

Archival Information System), que pren com a marc de referència per a concebre, 

desenvolupar i administrar un arxiu digital sonor segur, resistent i que doni 

garanties a llarg termini, l’autora debat sobre com conservar, donar accés i 

gestionar grans quantitats de continguts digitals sonors en el futur, que provenen 

de la digitalització i de la generació sistemàtica de col·leccions sonores digitals. 

Constata que les tècniques i les tecnologies utilitzades en un arxiu analògic han 

quedat obsoletes i no serveixen per a un arxiu digital. Evidencia la manca d’un 

model d’arxiu digital que garanteixi sempre la preservació de les col·leccions 

sonores a llarg termini, que a més ha d’ajudar a entendre els termes, els 

conceptes i els processos pels quals transita un document sonor una vegada ha 

estat digitalitzat.  

 

Cal que aquest sistema sigui capaç de gestionar l’ingent nombre de col·leccions 

sonores digitals fruit de la transferència de continguts gravats en suports 

analògics a través de la digitalització i de la cada vegada més gran producció de 

documents digitals. Però el que és més important, i que ve lligat a aquest mateix 

increment però també a la localització de les plataformes de gestió, és el 

creixement de la distribució i l’accés a aquesta producció, de resultes de la 

gravació i la reedició de música, de l’aparició de serveis d’àudio a la carta i la 

producció de ràdios per Internet, la generació de plataformes d’art i paisatge 

sonors, entre d’altres. Malgrat que el Web posseeix la major quantitat de 

gravacions sonores en format digital de la història, gran part d’aquests 

documents sonors d’origen digital no es recullen ni es guarden de forma 

sistemàtica com caldria, i per tant, molts es perden sense cap mena de control.  

 

Els arxius tradicionals preserven en la seva majoria documents sonors analògics, 

i pocs han començat a tenir-ne cura de documents exclusivament d’origen digital. 

Només és ara, constatat aquest creixement del document sonor digital, i acceptat 

que el document digital és el present, i per tant, el futur, que, com bé indica 

Rodríguez, “han incorporado el concepto de preservación digital de contenidos 

sonoros”. Això implica tenir en compte tota una sèrie de riscos, que ja ha 

mencionat l’autora en l’article anterior comentat (també del 2016), i entre els 

quals cal tenir molt en compte el de la pèrdua de metadades de milers de 

documents. Demana que tot arxiu o repositori digital ha de garantir que els bits 

digitals es mantinguin en el temps, que es proporcioni accés i que es gestionin 

els continguts digitals, per a què tot plegat sigui fiable. El problema, segons el 

parer de l’autora, és que no existeix un model de repositori digital que afronti tots 

els perills de la preservació digital, i que acompleixi tots els requisits abans 

anomenats. Per aquest motiu, s’han començat a utilitzar models i estàndards 

internacionals com l’OAIS, que es va dissenyar amb l’objectiu d’esdevenir un 

model per a la creació d’un sistema d’informació d’arxiu obert. Altres estàndards 

són el PREMIS (Preservation Metadata Implementation Strategies) o el METS 
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(Metadata Encoding and Transmission Standard) per a la creació, la gestió i la 

conservació de les metadades, entre d’altres.13   

 

L’autora recorda que la IASA va establir que en els arxius sonors es porten a 

terme quatre tasques bàsiques (ingesta, conservació, documentació i accés), i 

que per a realitzar-les l’arxiver o documentalista sonor ha de “manipular cada 

ítem sonoro para identificarlo, aplicar técnicas y tecnologías para la conservación 

preventiva o correctiva, ubicarlo para su organización física en la estantería y 

bóveda, mantener la temperatura y humedad relativa en las bóvedas, catalogar 

el documento sonoro y hacer una copia del mismo para su escucha como parte 

del servicio de acceso”. Amb la digitalització, aquest serà un nou procés que ha 

modificat les tasques de preservació, que ha calgut incorporar als processos 

documentals, i que a més ha esdevingut central, afegint-hi altres tasques com: 

el registre de dades bàsiques en inventari i creació d’una clau d’identificació 

permanent o ID que ha de vincular l’àudio digital (mitjà o essència) amb la 

metadada; la validació i la verificació sistemàtica tant de la catalogació com de 

la digitalització; l’accés immediat als continguts i a les dades de l’inventari una 

vegada digitalitzat l’ítem; accés remot; la verificació permanent de la integritat i 

consistència tant de l’àudio digital com de la metadada; la realització diària i 

periòdica de còpies de seguretat del mitjà o àudios digitalitzats i de les 

metadades, entre d’altres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Processos documentals en un arxiu sonor amb i sense la tasca de digitalització.  
Font: Rodríguez (2016). 

 

 

                                                           
13 Per als criteris d’auditoria i certificació d’un arxiu digital, s’ha establert el Trusted Repositories Audit and 
Certification: Criteria and Checklist (TRAC), emès pel National Archives and Records Administration (NARA) 
i el Center for Research Libraries (CRL); el Catalogue of Criteria for Trusted Digital Repositories, creat per 
Nestor (Network of Expertise in Long-Term Storage of Digital Resources; o el DRAMBORA, eines per a 
l’evaluació de riscos creades per Digital Preservation Europe i el Digital Curation Center del Regne Unit.  
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La digitalització ha estat definida com el procés a través del qual la senyal 

analògica és substituïda per una digital. Això vol dir que es traslladen els 

continguts gravats en diversos suports analògics (mecànics14 o magnètics15) a 

plataformes digitals, perquè els primers han esdevinguts suports obsolets, i ja no 

existeix l’equip necessari per a la seva reproducció i el manteniment tècnic ha 

desaparegut. Els suports òptics o digitals16 no es digitalitzen, i el seu contingut 

s’ingereix a plataformes digitals per a la seva conservació i accés.  

L’autora fa notar que quan es van digitalitzar les primeres col·leccions sonores 

no es va tenir en compte quin seria el cicle de vida del document digital, i com 

hauria de ser preservat. Només es sabia que la transferència de continguts 

gravats en suports analògics a plataformes digitals era l’única manera de 

conservar-los. Amb el pas del temps, els arxius es van adonar que no tenien un 

                                                           
14 Els suports analògics mecànics es caracteritzen perquè “la grabación y reproducción se realiza de forma 
mecánica, a través de un surco que se traza en la superficie con una aguja o material punzante. Entre éstos 
se ubican los cilindros (de cera, celuloide y amberol) y los discos (goma laca, schellac, vinilo y poliestireno, 
entre otros)”. (Rodríguez, 2016).  
15 Els suports analògics magnètics es basen en “la utilización de material ferromagnético para grabar y 
reproducir el sonido (carretes de alambre, las cintas de carrete abierto, los casetes y cartuchos)”. 
(Rodríguez, 2016). 
16 En els suports òptics o digitals s’utilitza la llum (làser) per a l’escriptura i la lectura de dades codificades 
sobre la seva superfície de gravació. Es basen en l’ús d’un codi binari a partir del qual es fixa el so; la 
gravació i escolta d’aquest tipus de documents requereix de l’ús de tecnologia digital.  
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model de preservació digital, i que per tant, com han fet notar tots els autors, no 

s’havia tingut en consideració la preservació a llarg termini, i tot perquè es 

considerava la preservació digital complexa, degut a què l’entorn tecnològic 

canvia ràpidament, i per tant, es mancava d’una solució general recomanada i 

eficaç. Calia, doncs, pensar en una preservació digital sostenible, és a dir que 

comptés amb “la infraestructura económica, social y técnica que preserve a largo 

plazo los datos sin pérdida o degradación significativa, para que con un enfoque 

integral, se preserven bienes sostenibles de fácil acceso para una explotación y 

distribución más amplia” (Rodríguez, 2016). A partir de la digitalització i la ingesta 

digital, el document sonor es converteix en objecte digital format per l’àudio 

digital, també denominat mitjà o essència, i les metadades. Aquestes últimes, 

com destaca l’autora, esdevindran el pilar fonamental per al tractament i 

l’administració a llarg termini de les col·leccions sonores una vegada 

digitalitzades. No només seran un mitjà per identificar i estructurar informació, 

sinó també per a fer-la recuperable, fet de vital importància si li volem donar un 

sentit i un ús als nostres fons documentals, i per extensió, a les nostres 

organitzacions patrimonials. Amb la incorporació de les metadades es crearen 

PREMIS17, l’estàndard de metadades de preservació digital més important, o el 

METS18, l’estàndard per a l’intercanvi i emmagatzematge de metadades 

independentment de les necessitats específiques de l’arxiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Informació que ha de proporcionar les metadades en la preservació digital.              
Font: Elaboració pròpia basada en Rodríguez (2016). 

                                                           
17 PREMIS (Preservation Metadata: Implementation Strategies): nom del grup internacional de treball que 
va elaborar el diccionari de metadades de preservació que defineix un conjunt d’unitats semàntiques que 
han d’entendre els repositoris digitals per a portar a terme la preservació digital. 
18 METS s’utilitza també per expressar l’estructura jeràrquica d’objectes digitals en una biblioteca, 
incloent-hi els noms i la localització dels arxius que contenen els objectes digitals i la metadades.  
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En aquest punt, és interessant com l’autora assenyala que a diferència del 

document analògic sonor, l’objecte digital té un caràcter multiforme amb les 

següents característiques:  

 Les dades digitals no poden estar fixades a un suport físic de forma 

permanent. 

 Els suports d’emmagatzematge han de ser substituïts periòdicament.  

 Els límits de l’objecte digital són difícils de determinar. 

 Els objectes digitals han de ser processats per ser utilitzats. 

 Hi ha una relació entre el que es conserva i el que s’ofereix com a 

consulta. 

Així, l’arxiver o el documentalista, es troba que ara no ha de manipular objectes 

analògics, amb diferents dimensions, suports o formes. Ara es troba davant el 

repte d’entendre que el document sonor ha estat substituït per un objecte digital 

que no pot manipular per portar a terme els processos documentals, però que 

també ha de ser sotmès a altres processos de preservació en un arxiu digital.  

Un altre canvi que ha hagut d’assimilar és l’espai d’emmagatzematge. D’un espai 

físic, que sempre es quedava insuficient, a uns espais d’herència digital on 

s’instal·laren els Sistemes de Gestió i Emmagatzematge Massiu Digital 

(SGAMD)19. Tot un canvi de paradigma i perspectiva total, i que molt bé destaca 

Rodríguez, ja que constata com l’arxiu digital permetia “manejar un cierto número 

de objetos digitales de manera lógica y con la capacidad de adaptarse a la reglas 

constantes del cambio” (Rodríguez, 2016).   

Tanmateix, Rodríguez considera que l’OAIS és l’únic estàndard internacional per 

al disseny de sistemes d’informació d’un arxiu obert capaç de preservar grans 

volums de continguts digitals, que a més sigui confiable i sostenible. Ja que 

“identifica y describe los procesos que se deben incorporar en los centros de 

datos, repositorios y archivos para conservar los datos a largo plazo y ponerlos 

a disposición de los futuros usuarios”, (...) “es considerado como modelo de un 

sistema de información de archivo abierto que comprende todas las funciones 

de un repositorio digital, provee del lenguaje y el marco conceptual archivístico 

común para los especialistas de almacenamiento digital y preservación”, i a més 

“documenta los procesos y ciclo de vida del objeto digital desde que se incorpora 

al archivo digital” (Rodríguez, 2016). Malgrat la bona acceptació d’aquest 

sistema, se’l critica per la incompleta confiabilitat, degut a què cal que es preservi 

per al futur no només la informació (registres), sinó també una descripció de 

l’entorn (el context) que s’utilitza per administrar i llegir els registres.  

 

- L’article d’Smith (2016) està en la línia de l’exposat fins ara. Constata com les 

tecnologies de gravació han estat des dels seus inicis una oportunitat única per 

documentar les expressions sonores de significat cultural i històric, i com la 

                                                           
19 Els SGAMD són sistemes completament automatitzats i dissenyats per emmagatzemar, administrar, 
mantenir, distribuir i preservar un complex conjunt d’objectes digitals heretats junt amb les metadades 
relacionades.  
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combinació de varietat de mètodes de preservació ha provocat una amenaça 

vers l’accessibilitat i la conservació a llarg termini a moltes d’aquestes fonts 

sonores. I ja aventura que els documents sonors nascuts digitals amb diferents 

formats de compressió per al seu emmagatzematge (WAV, MP3), es troben 

davant dels mateixos reptes de futur: “the more recent shift to digital audio and 

file-based access has brought its own preservation challenges” (Smith, 2016), ja 

que a més requereixen un tractament actiu que inclou la migració, l’aplicació de 

sistemes per respectar la seva integritat com el checksum20, més tota la 

infraestructura i tractament de preservació digital.  

 

Cal afegir-hi també reptes legals que n’impedeixen el seu accés, fins i tot per a 

arxius i biblioteques, a qui no se’ls està permès la descàrrega. Per no parlar de 

la gran quantitat d’enregistraments, que supera la capacitat de gestió i 

emmagatzematge de la que cap institució pot fer-se’n càrrec. Smith posa 

d’exemple un estudi realitzat el 2014, en el qual es va calcular que hi havia prop 

de 537 milions d’enregistraments sonors custodiats en diferents institucions, dels 

quals 250 milions eren susceptibles de ser preservats pel seu valor segons els 

criteris de conservació establerts en aquella data.  

 

Per tot plegat, destaca com la Llei Nacional de Conservació d’Enregistraments 

(“National Recording Preservation Act of 2000” – Public Law No. 106-474) ha 

servit per conscienciar i per promoure publicacions i projectes per solucionar tots 

aquests aspectes, i fou el resultat de constatar que “financial resources, technical 

expertise, and advocacy for audio preservation are inadequate, and we have not 

yet developed ways in which both large and small institutions can share the work-

load. The sheer volume of recorded audio is such that our best efforts may not 

be able to save every recording worth saving. To meet the challenge, efforts must 

be made regionally and nationally to promote collaboration in recorded sound 

preservation” (Smith, 2016).   

 

Smith descriu algunes propostes de coordinació a nivell nacional i a diferent 

escala, com les iniciatives de l’Internet Archive21 per construir una biblioteca 

musical compartida, que minimitza i redueix els esforços i els recursos, 

disminueix la duplicitat de processos, com ara la digitalització sonora, o el 

desenvolupament de software i fluxos de treball eficients per a una migració 

massiva d’arxius sonors provinents de CDs a sistemes d’accés i preservació 

                                                           
20 El checksum o suma de verificació, en telecomunicacions i informàtica és una funció de redundància 
que té com a propòsit principal detectar canvis accidentals en una seqüència de dades per a protegir la 
integritat d’aquestes, verificant que no hi hagi discrepàncies entre els valors obtinguts en fer una 
comprovació inicial i una altra final després de la transmissió. La idea és que es transmeti la dada 
juntament amb el seu valor suma, i d’aquesta manera el receptor pot calcular aquest valor i comparar-lo 
així amb el valor suma rebut. Si hi ha una discrepància es poden rebutjar les dades o demanar una 
retransmissió. Es fa servir per a comunicacions (Internet, comunicacions de dispositius, etc.) i 
emmagatzematge de dades (arxius comprimits, discos portàtils, etc.). (Font: Viquipèdia). 
21 L’Internet Archive (IA) va ser creat el 1996 amb el lema “Accés universal a tot el coneixement” 
(“Universal Access to All Knowledge”), amb l’objectiu d’oferir accés lliure i permanent a investigadors, 
historiadors, estudiants, persones amb discapacitats, i públic en general, a col·leccions històriques que 
existeixen en format digital. Té un paper actiu en la preservació del material sonor i visual.  
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d’arxius digitals. L’objectiu és també permetre un accés públic a les metadades 

de catalogació, creant així un corpus normatiu de descripció del contingut digital 

aprofitable per les institucions. L’IA contribueix proporcionant coordinació i 

infraestructures tècniques per a preservació digital a petites institucions que 

d’altra manera, degut al seu cost o a la necessitat de comptar amb experts en la 

seva gestió, els seria impossible.  

 

És interessant la creació del National Jukebox, també als Estats Units, en la que 

participen la Biblioteca del Congrés conjuntament amb el Departament de 

Col·leccions especials de la Universitat de Santa Bàrbara, Sony Music, EMI 

Music i altres institucions privades, amb la intenció de proporcionar accés gratuït 

en streaming a més de 10.000 enregistraments sonors creats entre el 1901 i el 

1925, amb l’objectiu d’ampliar-lo en el futur.   

 

Segons Smith, els reptes de futur per aquestes iniciatives estan relacionats amb 

millorar l’accessibilitat a tot aquest material per part dels usuaris, en el disseny 

d’una experiència satisfactòria dels usuaris en l’accés als webs que allotgen el 

contingut d’aquestes biblioteques digitals, i que s’ha d’equiparar a la que tenen 

quan visiten pàgines web comercials, a les quals ja hi estan acostumades. “The 

universe of recorded sound is too vast for one institution or group of institutions 

to assume independent responsibility for its preservation. Instead, coordinated 

and collaborative efforts are necessary if the legacy of recorded sound is to be 

available for future generations” (Smith, 2016), i per tant, només amb l’esforç 

coordinat i a gran escala es podrà posar remei a la pèrdua d’aquest llegat.  

 

- A Rodríguez (2017), l’autora es centra en la problemàtica del creixement 

dels documents sonors d’origen digital a la primera dècada ja del segle XXI, i en 

com veient la urgència de l’imminent risc de pèrdua dels documents sonors, les  

institucions han concentrat els seus esforços a digitalitzar continguts gravats 

inicialment en suports analògics. Perquè aquesta és una de les tasques 

primordials que tenen els arxius les properes dècades: digitalitzar la més gran 

quantitat de gravacions sonores de valor documental i preservar grans volums 

de continguts sonors que han estat transferits a plataformes digitals.  

 

Creu que derivat d’aquesta urgència per digitalitzar i preservar el que s’ha 

digitalitzat, s’ha desatès el tractament dels documents sonors d’origen digital, i 

això pot tenir greus conseqüències, ja que gran part de la informació que es 

s’està produint actualment al món és d’origen digital (textos, bases de dades, 

pel·lícules, gravacions sonores), i a més, tot localitzat a Internet i d’una 

naturalesa força efímera, que aboca a la pèrdua d’aquest patrimoni també. En 

aquest sentit, l’autora reflexiona sobre el tractament diferenciat que han de tenir 

els documents digitals sonors pel que fa a la seva preservació, diferent de la dels 

documents analògics, constatant que hi ha una manca de principis generals que 

orientin a la preservació digital dels documents sonors d’origen digital. I es 

proposa establir les bases i els principis per a la protecció d’aquest tipus de 

materials, a partir de la presentació del context en el qual es produeixen els 
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documents d’origen digital, les característiques que els defineixen, qui en són els 

creadors, i en quins formats es produeixen.  

 

És interessant la seva inclusió dels documents sonors d’origen digital en el que 

l’autora anomena “ecosistema digital”, components i productes, ja que aquests 

materials van ser creats i circulen a través de diferents plataformes com a part 

del circuit de producció, intercanvi, difusió, reutilització i conservació de 

continguts digitals. Destaca l’ús i valor que poden tenir aquests documents un 

cop incorporats als arxius digitals: informatiu, d’entreteniment, educatiu, 

d’evidència científica, testimoni judicial, producte cultural i patrimonial d’un poble, 

entre d’altres.  

 

Recorda que el document analògic està format pel contingut i el suport, mentre 

que el document digital, està compost per l’àudio, el mitjà i les metadades. El 

mitjà és la informació digital sonora que dóna forma i estructura al document, i 

les metadades són les dades d’identificació que es poden incorporar en un ítem 

o objecte digital des del moment mateix de la seva producció. Els documents 

d’origen digital no tenen un equivalent analògic, ja sigui com a recurs d’origen o 

bé com a resultat de la digitalització. Per tant, la pèrdua d’un objecte digital 

d’aquesta naturalesa és irreparable, segons l’autora. Els documents analògics 

es poden veure i tocar, es traslladen a l’arxiu físicament; en canvi això no es pot 

fer amb els documents d’origen digital, que són intangibles, s’incorporen a l’arxiu 

digital mitjançant variats suports o són enviats a través de fluxos de dades. Es 

graven en diferents suports digitals (discos compactes, discos durs, memòries 

USB, cintes LTO), i necessiten d’un equip de còmput per a la seva escolta. El 

document digital no compta amb un suport únic i definitiu, ha de ser migrat 

periòdicament. Conserva la seva identitat independentment del suport en el qual 

es copia, sempre i quan no s’alteri o modifiqui el contingut. Per tant, el suport 

d’un document electrònic no té cap mena de rellevància formal, malgrat que sigui 

imprescindible per assegurar l’existència del document, però no manté una 

vinculació amb ell.  

 

Els documents sonors d’origen digital es produeixen en diversos formats, que 

són paquets d’informació que s’emmagatzemen com arxius de dades o enviats 

com fluxos de dades a través de xarxes. Aquests formats poden ser propietaris 

o oberts. Els primers estan protegits per una patent o drets d’autor que 

restringeixen el seu ús, mentre que els formats oberts ofereixen tota la informació 

sobre el mateix i el posen a disposició de forma lliure i gratuïta. D’entre tots els 

formats, cal sempre optar per un que en garanteixi la no pèrdua de dades, 

descartant-ne els que siguin en formats de compressió, ja que sistema sempre 

perd dades.  

 

De vital importància és la pregunta que es fa l’autora: “alguna institución o 

persona está preservando las grabaciones originales en formatos sin pérdida de 

datos y abiertos? Si esto no es así, ¿debemos conservar las grabaciones en 

streaming aunque tengan pérdida de origen?” (Rodríguez, 2017). 
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Però l’aportació més interessant que fa l’autora en aquest article és la proposta 

d’uns principis, i que han de servir com a base per a futures reflexions en relació 

amb la preservació digital de documents sonors d’origen digital: 

Taula 15: Principis de preservació dels documents sonors d’origen digital.                                  
Font: Elaboració pròpia basada en Rodríguez (2017). 

 

- En el segon article del mateix any, Rodríguez (2017)22 recorda els processos 

documentals que s’han de dur a terme en la preservació dels suports sonors 

analògics, des que s’incorporen a l’arxiu fins que són consultats pels  

documentalistes i arxivers, o els mateixos usuaris.   

 

L’interessant de la seva aportació en aquest cas és la insistent constatació que 

aquest cicle de vida desglossat en diferents etapes documentals que fou útil pels 

documents analògics, ja no és vàlid per les col·leccions digitals, com s’ha apuntat 

més amunt, després de la digitalització, i per tant, cal revisar els processos a 

realitzar, i determinar de nou les etapes a través de les quals transita un 

document digital sonor durant el cicle de vida digital. Així, ens identifica, proposa 

i descriu els principals processos que formen part d’aquest nou cicle de vida 

digital en la preservació digital d’arxius sonors, i revisa alguns dels recents plans 

de preservació digital d’arxius sonors d’algunes biblioteques nacionals.  

 

Rodríguez defineix el cicle de vida d’un document com un model o concepte 

clàssic en l’arxivística moderna que es refereix a “las distintas fases o etapas por 

las que pasan los documentos y a las transformaciones en sus valores legales, 

informativos, etcétera, desde su creación como productos de la actividad 

humana hasta su eliminación o selección para su custodia permanente, 

generalmente por su valor histórico” (Rodríguez, 2017). Establint una analogia, 

“el ciclo de vida digital evidencia las etapas, procesos y modificaciones por los 

que atraviesan los materiales digitales, desde su creación hasta su uso o 

reaprovechamiento documental. Incide en la toma de decisiones e intervención 

en un archivo, a largo plazo y de forma continua, y determina los roles dentro de 

un archivo que preserva colecciones digitales” (Rodríguez, 2017). Per tant, el 

cicle de vida digital estableix un marc de referència que serveix per a descriure 

la seqüència d’accions o fases per a la gestió d’objectes digitals. Al llarg 

                                                           
22 “Gestión documental sonora: el cicló de vida digital en los archivos sonoros” (Rodríguez, 2017) 

 

Principis de preservació dels documents sonors d’origen digital 
 

 

  1. Formats sense reducció de dades (no comprimits) 
  2. Formats oberts (no propietaris) 
  3. Transparència en la informació (així la representació pot ser fàcilment analitzada) 

  4. Metadades incrustades (per agilitzar les tasques de preservació) 
  5. Normalització de formats (i donar consistència a l’arxiu) 
  6. Evitar dependències externes (d’un software, hardware o sistema operatiu) 
  7. Mecanismes de seguretat (que no afectin o modifiquin els documents) 
  8. Drets d’autor per l’accés obert (incloure’ls quan s’incorpora el document) 
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d’aquests anys s’han formulat diferents models de cicle de vida digital, 

especialment de producció científica. Rodríguez destaca que manca un model  

únic de cicle de vida digital creat exclusivament per arxius sonors. Els existents23 

es basen i/o es complementen amb l’ús de models o estàndards internacionals 

creats per a la gestió i administració de col·leccions digitals, basats en l’OAIS, 

proporcionant fiabilitat i confiança en els repositoris. Això permet construir  

propostes organitzatives i planificar la preservació dels objectes digitals a llarg 

termini, a través de mètodes de conservació actius i intervencionistes.  

 

D’acord amb el model del Life-cycle, la preservació digital es desenvolupa en sis 

accions o esdeveniments:  

 

1. Creació:  

2. Ingesta o transferència 

3. Curació i preservació 

4. Accés i ús 

5. Accions de monitoratge del software i el hardware 

6. Esporga o retirada de materials  

 

Aquestes accions també es podrien resumir en tres grups d’accions si es segueix 

el model proposat pel DCC:  

 

1. Accions del cicle de vida complet (descripció i representació de la 

informació a través de l’assignació de metadades administratius, 

descriptius, tècnics i estructurals per a assegurar-nos la preservació a llarg 

termini; observació i participació de la comunitat per mantenir un control 

de les activitats i intervenir en el desenvolupament d’estàndards, eines i 

software; cura i preservació, promovent accions per a la conservació i 

l’accés als continguts). 

 

2. Accions seqüencials (conceptualització; creació i recepció; avaluació i 

selecció; ingesta; accions de conservació; emmagatzematge; accés, ús i 

reutilització; transformació).  

 

3. Accions ocasionals (disposició o transferència de dades que no han estat 

seleccionades per a la seva cura i preservació digital a llarg termini; re-

avaluació de dades que fallen i migració de dades incloses en diferents 

formats).  

En canvi, la institució neerlandesa simplifica el model només a tres processos: 

ingesta, emmagatzematge i accés, determinat pel flux de treball de l’arxiu digital. 

Registra les accions que pot patir un objecte digital i defineix la composició 

canviant de l’objecte durant tots els processos. Les activitats relacionades amb 

les metadades també es registren, estant totes i cadascuna de les activitats 

                                                           
23 El Life-cycle model for moving images and sound; el Curation Lifecycle Model del Digital Curation Centre 
(DCC) del Regne Unit, i el model proposat pel Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, institució pública 
d’Holanda. 
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controlades, verificades i comprovades perquè s’adeqüin a la política de 

preservació de l’arxiu. 

La inclusió del terme curació digital es refereix a mantenir i afegir valor a la 

informació digital per al seu accés actual i futur. Per tant, l’autora entén la gestió 

del cicle de vida digital com un procés actiu i continu, en la qual és fonamental 

l’existència de polítiques per a la seva preservació a llarg termini.  

 

 

- Matusiak et al. (2017) examina en el seu article solucions de preservació i 

d’accés digital a les col·leccions digitalitzades en organitzacions petites i mitjanes 

amb pocs recursos i que s’encarreguen de la conservació del patrimoni cultural. 

Creu que només aconseguint que aquestes organitzacions puguin disposar de 

sistemes de gestió de contingut24 de tipus obert, a partir de la col·laboració entre 

institucions i amb l’ajuda de diferents agents de l’àmbit de la informació i la 

documentació, local o regional, molt d’aquest patrimoni es podria salvar, i 

conservar per a les generacions futures. L’inconvenient és que aquests sistemes 

de gestió de contingut sovint no ofereixen suport a la preservació dels arxius 

originals. I això és un problema que cal solucionar amb una infraestructura 

tècnica adequada, amb una inversió significativa en recursos i expertesa, que 

moltes institucions no es poden permetre.  

Presenta l’experiència del projecte de digitalització “Jeffco Stories”, una 

col·lecció d’històries orals digitalitzades, inicialment enregistrades en suport 

analògic (més tard també inclourà enregistraments ja nascuts digitals), creada 

per la Biblioteca Pública del comtat de Jefferson de Colorado (EEUU), com va 

ser la migració del seu contingut a la plataforma Omeka d’accés obert, com es 

va seleccionar  DuraCloud com a servei de preservació digital25, assolint una de 

les premisses de tota preservació digital: que “the semantic relationship between 

preserved bit streams and representation information, that is information about 

the context of the digital collection, should also be maintained” (Matusiak et al., 

2017). Tant la plataforma com el servei de preservació digital s’ajusta al model 

de referència de l’OAIS (open archival information system), l’estàndard nacional 

per la preservació digital que ofereix un marc conceptual i terminologia consistent 

per a desenvolupar i mantenir sistemes de preservació de la informació. El 

procés va incloure l’extracció dels arxius de CDs o DVDs, crear els registres de 

les metadades, i carregar els arxius i les metadades associades al sistema de 

gestió de continguts. Es completà amb la creació dels fitxers d’accés utilitzant el 

software obert Audicity. El resultat fou un repositori regional en el núvol que 

allotjava una col·lecció en línia, que a més oferia serveis de preservació dels 

arxius. Un dels problemes que es van trobar fou l’anunci de què el repositori 

regional finalitzaria els seus serveis i tots els fitxers (i les metadades que els 

acompanyava) serien retornats al client. De nou, la preservació a llarg termini es 

veia amenaçada. I d’aquí que s’optés pel servei de preservació en el núvol ofert 

                                                           
24 Sistemes de tractament de contingut (SMS = Content Management Systems). 
25 La col·lecció online és disponible a https://jeffcostories.omeka.net . 

https://jeffcostories.omeka.net/
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per DuraSpace (DuraCloud26), una organització sense ànim de lucre, i Omeka27 

com a sistema de gestió de contingut obert, per allotjar la nova col·lecció digital, 

ja que no requereix instal·lació d’un servidor com fins llavors. Seguidament es 

feu la migració de la col·lecció a les dues plataformes en tres fases: càrrega dels 

fitxers d’accés i les metadades a Omeka, transferència dels fitxers originals a 

DuraCloud, i finalment, desenvolupament de la interfície d’accés públic a la 

col·lecció des d’Omeka.  

L’aportació d’aquest estudi de cas és rellevant per com exemplifica les accions 

que han hagut de portar a terme diferents organitzacions per a cercar solucions 

d’accés i preservació per a col·leccions digitals, i per valorar els sistemes de 

gestió de continguts d’accés obert, així com de solucions de preservació digitals 

en el núvol, que són més econòmiques i més accessibles per a totes les 

organitzacions, però especialment per a aquelles que no tenen un gran 

pressupost assignat per a la digitalització i conservació del seu fons.  

 

- Bresson (2018) presenta la descripció analítica d’un registre de dades per a 

la preservació sonora, com a exemple de registre de dades que s’adjunta a la 

còpia de preservació i que conté la informació sobre el suport original, la còpia 

de conservació i el procés de transferència del contingut. Aquest registre de 

dades és imprescindible per a realitzar una bona transferència en accés obert 

dels documents, ja que d’ella en depèn després que es pugui recuperar i accedir, 

i per tant, fer-ne una correcta difusió.  

 

L’autora reflexiona sobre els conceptes claus per al disseny del marc conceptual: 

la diferència entre la transferència de contingut i la descripció del contingut, la 

importància de desenvolupar un bon model conceptual per al document sonor o 

l’estatus del document sonor (es considera un document a conservar per ser tenir 

un valor històric o no). L’important per l’autora és que a l’hora de dissenyar 

aquest registre de dades cal pensar molt bé la seva utilitat, la seva funció, la seva 

motivació, la seva intenció, i sobretot, els seus límits. Primer cal presentar la idea, 

quines metadades ens seran necessàries perquè la descripció del document 

sigui idoni a les nostres necessitats que prèviament haurem decidit. Caldrà 

reflexionar la idea, i comprovar que amb acompleix amb els requeriments de 

l’arxiu (que siguin concrets, i no generals o abstractes, no hi ha cabuda a 

interpretacions errònies), i per últim, implementar-la, no al contrari.  

El missatge essencial d’aquest article té a veure amb l’elecció de les metadades 

correctes per a la descripció dels arxius: “metadata are the concrete expression 

of a conceptual interpretation of the world; the choice of metadata is never 

neutral, it reflects our idea of document archive, and cultural heritage (in 

increasing order of abstraction); it is important to ensure that the metadata 

translate the framework accurately and in a way that enables users “at the other 

end of history” to recompose the message we have “encoded” there. Discussions 

around metadata should never be about fields, but about the question ‘what idea 

                                                           
26 DuraCloud www.duracloud.org/ 
27 Omeka www.omeka.net/  

http://www.duracloud.org/
http://www.omeka.net/
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of the world does your model express?’” (Bresson, 2018). La idea del món que 

volem que el nostre model expressi és que l’enregistrament sonor és un 

document històric, part de l’herència audiovisual, i com a tal, es mereix una 

protecció i valoració apropiada.  

 

Pretén contribuir al desenvolupament d’una teoria completa de la preservació de 

la informació. La considera un procés complex que es pot desglossar en molts 

passos, dos dels quals haurien de ser molt clarament distingits: la transferència 

de continguts (que té a veure només amb la preparació de la còpia preservada 

del registre sonor i que no té a veure amb el contingut) i la descripció del 

contingut. L’article ofereix un exemple complet de full de dades preparat per a 

utilitzar, en el qual s’inclou informació sobre el document font (un dels inputs de 

la transferència del contingut), la còpia de preservació (un dels outputs), i el 

procés en sí mateix.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Cadena de treball del procés de preservació. Font: Bresson (2018). 

 

Aquest model de registre estructurat en 4 seccions28, serveix per a tot tipus de 

contingut (mateixes metadades); la descripció del contingut és la que variarà 

segons el tipus de contingut (les metadades poden o no creuar-se). El que 

s’introdueix al pas 3 és la còpia de preservació, i el que s’obté principalment és 

una col·lecció de recursos sonors que contenen incrustades la seva descripció, 

preparats per a peticions o requeriments de contingut específics (les peticions 

dels usuaris, per exemple).  

 

És remarcable l’aportació de l’autora en relació a la reflexió sobre la tria d’un 

model a seguir, que no deixa de ser una simplificació abstracta de la realitat. Ho 

explica de la següent manera: “Analog-to-digital content transfer (trans-coding) 

is both a practical and an interpretative act. It is necessary to decide what is 

relevant about the original document, and make sure it gets included in the 

preservation copy: some elements may be represented directly (...), others 

indirectly (...). The original document and the preservation copy are not the same 

entity, and loss of information is expected in the process of trans-coding. (...) The 

purpose of the preservation copy is to minimise the loss of information, and to 

                                                           
28 Section 1: List of documents enclosed in the preservation copy. 
Section 2: Description of the source document. 
Section 3: Description of the preservation copy. 
Section 4: Technical scheme of the transfer system. (Bressan, 2018) 

Source 

collection 

(1) 

Access 

services 

(4) 

Content 

transfer 

(2) 

Content 

description 

(3) 



51 
 

avoid the introduction of distortions in the information that is retained” (Bresson, 

2018).  

 

 

- Storm (2018) destacarà els problemes i limitacions que la transferència dels 

documents sonors analògics presenten davant el repte de preservar la gran 

quantitat d’aquests documents en arxius de tot el món. Es decanta per un 

enfocament científic interdisciplinari d’aquest problema, basat en els avenços en 

l’obtenció d’imatges sense contacte amb suport. D’aquesta manera, proposarà 

un nou estàndard de re-gravació basat en una imatge digital provinent de la 

derivació algorítmica d’una senyal d’àudio de la imatge, el processament i edició 

no destructius de la senyal d’aquest àudio, i el rastre de metadades derivat 

directament de les etapes del procés de control de qualitat. El document resultant 

és un arxiu original amb nou format associat a l’original físic gràcies a les 

metadades. Una bona proposta inicial quan ja es comença a entreveure que els 

arxivers es troben davant una greu problemàtica per conservar els documents 

d’origen digital.  
 

- Rodríguez (2019) segueix en la seva línia de reflexió, aquesta vegada centrant-

se en una experiència propera del seu país, Mèxic. Reflexiona sobre el repte que 

tenen les biblioteques i altres institucions patrimonials de preservar documents 

sonors i audiovisuals gravats en suports analògics i d’origen digital, quan s’ha 

prioritzat fins ara la preservació de materials impresos. Ens presenta els resultats 

obtinguts sobre l’estat de la preservació dels documents sonors i audiovisuals 

(analògics i d’origen digital) custodiats en biblioteques d’instituts i centres 

d’investigació científica i d’humanitats de la UNAM, així com els avenços en la 

digitalització d’aquests documents i les eines de preservació digital utilitzades. 

Estableix tota una sèrie de reptes futurs que les biblioteques haurien de tenir en 

consideració, presentats ja en d’altres articles.  

 

 

 

- Amb el títol del seu article, Tascón (2020) ja ens ho diu tot. Que l’era digital 
hagi multiplicat les possibilitats d’escoltar àudios a través de diferents canals i 
suports (podcast, audiollibres) fins a extrems infinits, no vol dir que aquesta 
revolució tecnològica hagi facilitat la seva conservació i recuperació, ans al 
contrari. Aquesta digitalització massiva de continguts de ràdios, per exemple, o 
d’altres documents sonors, que coincideix a més amb l’aparició d’Internet, 
semblava que havia de ser la solució a l’emmagatzematge i preservació de tota 
aquesta producció d’una forma senzilla, fins i tot lògica, però el resultat no ha 
estat l’esperat. Ha significat un augment exponencial de les dificultats en la seva 
conservació. I succeeix quelcom paradoxal com que “nos podemos encontrar 
que en la era del comienzo de la producción masiva de audio hay un agujero 
negro a la hora de poder recuperar las voces de principios del siglo XXI, como 
ya pasó con las del XX” (Tascón, 2020). 
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A través de l’anàlisi dels resultats d’un estudi sobre els consumidors dels nous 
formats d’àudios, l’autor pretén reflexionar sobre el panorama que s’obre en el 
que Rodríguez ja va anomenar “ecosistema” digital, amb la veu com a 
protagonista dels documents sonors. El consum i producció d’àudio ha 
experimentat diferents girs amb l’aparició d’Internet, els sistemes de 
descàrregues de música, la invenció del podcast, les tauletes o iPads, els 
assistents de veu com Siri d’Apple (apareguda el 2011) o l’Alexa d’Amazon, o 
fins i tot amb els altaveus intel·ligents, la intel·ligència artificial o la computació al 
núvol. Molts d’aquests dispositius sumen fer d’altaveu de telèfons, televisions o 
altres aparells musicals, o també micròfon. Aquests aparells, pel seu 
funcionament, replantegen també la manera com es realitza una cerca, com es 
compra un producte o com interaccionem amb aquests dispositius. I tot plegat, 
que és el que ens interessa, també afecta a com s’emmagatzema la informació 
sonora. 
  
En aquest sentit, doncs, amb tots aquests aparells s’està modificant el que abans 
era un canal unidireccional de l’àudio cap a l’oient; ara l’usuari pot accedir als 
documents des de la pròpia veu, que ja pot donar ordres. Com diu l’autor, malgrat 
tot aquest avenç funcional, la utilització d’aquests dispositius continua essent la 
mateixa del passat, és a dir, “la mayoría del tiempo lo utilizan de forma similar a 
la forma en la que antes consumían la radio solo que, ahora, también mezclan 
un uso similar al que antes hacían en el ordenador o teléfono cuando 
consultaban cosas concretes en Google. Entre escuchar (música, noticias, radio 
y podcast) y buscar respuestas se concentra la inmensa mayoría del tiempo de 
uso de estos dispositivos. Parece por ello que mezclan el papel del receptor de 
radio, del altavoz de música y del buscador de Internet utilizado ahora sin manos” 
(Tascón, 2020). 
  
Aquesta immediatesa i simultaneïtat, i que no es dedica molt de temps a coses 
concretes, ha d’afectar per força en com s’enregistren els continguts, i per tant,  
en com s’emmagatzemen i com es recuperen els documents. Afegim 
l’inconvenient, o com a mínim el dubte possible, sobre la privacitat, ja que s’ha 
estès la creença que molts d’aquests dispositius enregistren sense consentiment 
de l’usuari converses i interaccions del mateix. S’estaria entrant en un àmbit 
qüestionable relacionat amb els drets d’autor que en faria replantejar-ne el seu 
ús.  
 
L’autor destaca l’aparició del podcast a principis del segle XXI. Inicialment sorgí 
com a un simple avenç tècnic per a poder rebre i escoltar, i per tant, de distribució 
de programes de ràdio, com a una ràdio a la carta, s’ha convertit en una potent 
indústria de producció de documents sonors que ha vingut per revolucionar el 
panorama de l’àudio. Un altre producte que ha seguit el mateix camí és 
l’audiollibre, un format que consisteix en la gravació d’un llibre llegit en veu alta, 
tradicionalment ja presents a escoles, llibreries i biblioteques als països 
anglosaxons des dels anys 30 del segle passat. Ha estat l’arribada de noves 
plataformes en streaming (Spotify, iVoox, Apple, Storytel, Audible) les que han 
potenciat el consum d’aquest format. Totes elles, però val la pena destacar 
Storytel i Audible, han esdevingut vertaders arxius d’audiollibres, e-books,  
podcasts, programes de ràdio i televisió, o versions d’àudio d’algunes revistes i 
diaris.  
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I coincideix, com han fet altres autors, en la impossibilitat de conservar la 
producció d’àudios per manca de suports físics, absència de professionals 
qualificats i la desídia de les mateixes empreses radiofòniques en la preservació 
dels seus fons. Que succeeixi això en un moment en què tota la informació del 
món es troba disponible darrera un teclat d’un telèfon mòbil és realment 
paradoxal. Per Tascón “nunca hemos tenido tanta información accesible, pero 
esta es efímera y no encuentra siempre la mejor forma para perdurar. Gran 
número de plataformas; ausencia de estándares en la grabación y digitalización; 
materiales en bruto en formatos solo de audio digital sin meta, informaciones ni 
transcripciones textuales de contenido; sistemas de etiquetas diferentes y una 
cierta dejadez en las diferentes organizaciones productoras de contenidos por 
archivarlos una vez emitidos o consumidos” (Tascón, 2020), és la tònica que 
reivindiquen tots els experts.  
  
En aquest punt, val la pena aturar-se en l’error de descripció i indexació 

(etiquetes / metadades) d’aquests documents sonors que manquen de suports 

físics, i que estan majoritàriament realitzades des d’un punt de vista comercial, i 

amb unes eines d’etiquetatge dissenyades per a donar aquest tipus de visibilitat, 

i no pas per a una correcta accessibilitat i recuperació futura. Es podria dir que 

es prioritza el consum immediat i la senzillesa de la seva escolta per part dels 

usuaris, que amb cerques simples poden accedir a fragments dels documents, 

en detriment de la forma d’arxivar-los, essent poc rigorós l’emmagatzematge i en 

els principis de conservació documental estàndards. Ens podem trobar que 

aquests documents incloguin etiquetes força simples (nom, títol, categoria, 

etiquetes genèriques, una foto, el format o l’idioma). El que és més important és  

que aquestes etiquetes posicionin els arxius en els primers llocs dels resultats 

de cerca de les pàgines web, que no pas la preservació dels documents de forma 

correcta.  

 

Com indica Tascón, continua mancant, d’altra banda, un consens sobre les 

taxonomies que cal utilitzar, i les productores d’àudios fan servir terminologia 

més empresarial, i poc a veure amb el llenguatge documental, malgrat que algun 

exemple s’ha trobat d’extrapolació dels sistemes de classificació passats al 

present. Al final, aquests fitxers incorporen l’etiquetatge que els mateixos 

cercadors extreuen del context dels propis arxius, donant-los per bons i correctes 

a la vegada, cosa que genera bastant desconfiança.  

 

- L’aportació de López Lorenzo (2020) és interessant pel que fa al paper i la 

missió de la Biblioteca Nacional d’Espanya (BNE), que és la garant en la 

conservació i la difusió del patrimoni documental espanyol en tots els suports. 

Pel que fa als documents sonors, compta amb un Departament de Música i 

Audiovisuals, sorgit el 2006, dins el qual hi apareix el Servei de sonors. A més 

inclou gravacions no musicals, conegudes com l’Arxiu de la Paraula, que recull 

les veus de personalitats del món de la cultura, la política o la ciència, fins a les 

veus del poble, recollides en gravacions de camp per etno-musicòlegs o 

antropòlegs. Entre les missions de la BNE destaca la d’ampliar, completar i 
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difondre, a més de protegir i conservar, les col·leccions sonores (formada per 

més de 600.000 documents en tots els suports sonors que han anat sorgint al 

llarg del temps, fins arribar als suports digitals), mitjançant una descripció 

ajustada a la normativa internacional (les proposades per la IASA)29. López 

Lorenzo també considera que “la gestión de los archivos sonoros supone un gran 

reto para los responsables de las Instituciones que custodian colecciones 

patrimoniales porque tenemos que conservar, para las generaciones futuras, 

tanto los soportes como los contenidos. Nos encontramos con documentos en 

soportes y formatos muy distintos, condicionados por su fragilidad y el riesgo de 

perder los contenidos” (López Lorenzo, 2020). Per tant, en la línia dels altres 

experts, constata que la preservació de les gravacions sonores i la memòria oral 

són les que plantegen un major nombre de problemes a les institucions 

patrimonials que en tenen la custòdia, pel fet d’haver de conservar el document 

en sí mateix i també el seu contingut, per la seva fragilitat, i per l’obsolescència 

dels aparells que els reprodueixen.  

 

És remarcable comptar des del 2011 a l’estat espanyol amb la nova Llei de 

Dipòsit Legal (Ley 26/2011 de 30 de juliol), ja que va suposar un gran canvi. A 

partir d’aquest moment seria l’editor el responsable de l’entrega del document 

fonogràfic, cosa que permet conservar tot el que s’edita a Espanya, encara que 

es produeixi a un altre país, evitant la dispersió dels documents en diferents 

suports. Aquesta nova llei, fruit d’un gran acord bibliotecari, respon a “la 

necesidad de adaptar la recopilación del patrimonio bibliográfico y documental -

y así su conservación y difusión – a los cambios producidos en el mundo de la 

edición, como consecuencia de las nuevas tecnologías y, especialmente, a las 

publicaciones en red“ (López Lorenzo, 2020). I això és especialment important, 

tenint en compte que el 90% de la gran col·lecció de documents sonors que acull 

la BNE prové de Depòsit Legal i les seves diferents legislacions. Amb aquesta 

llei, s’incorpora a la col·lecció de la BNE qualsevol tipus de document sonor tant 

físic com virtual, a més de la recol·lecció i la conservació de les pàgines web.  

 

Això darrer és rellevant, tenint en compte que en els darrers anys, el 

desenvolupament d’Internet i de la tecnologia digital ha fet que el concepte de 

document hagi traspassat completament els límits de la seva definició, deixant 

d’associar-se exclusivament amb un suport material. Definitiva és la seva 

sentència “ahora es necesario recolectar lo intangible” (López Lorenzo, 2020). 

Per aquest motiu, la BNE va participar activament en la redacció del Reial Decret 

635 de juliol de 2015, que regula el Depòsit Legal electrònic de publicacions en 

línia, assumint així l’obligatorietat d’una recol·lecció activa, rastrejant tot el 

contingut del web, i capturant la informació relacionada amb la cultura espanyola 

que mereixi ser preservada. Sembla ser que robots rastrejadors recorren les URL 

seleccionades prèviament i per la seva temàtica, guardant tot el que té enllaçat 

amb la freqüència, profunditat i mida que s’hagi determinat, creant els arxius web. 

I això també s’aplica als documents sonors. Justifica, doncs, que la biblioteca 

participi en els canvis proposats a la nova llei del Patrimoni Històric Espanyol, 

                                                           
29 Associació Internacional d’Arxius Sonors i Audiovisuals. 
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perquè d’aquesta manera aquests tipus de documents tindran un reconeixement 

i una protecció més específica i àmplia per les seves característiques, acollits a 

la llei, continuant, així amb la seva feina de digitalització selectiva i massiva des 

de fa més de 16 anys, malgrat que hagi anat canviant lògicament amb els 

avenços tècnics, els suports i els espais d’emmagatzematge dels nous 

documents digitalitzats.30   

 

López Lorenzo també conclou que la col·laboració amb productors, distribuïdors 

i plataformes digitals de distribució, permetrà que la BNE continuï amb el seu 

paper primordial de recollir, preservar i difondre els documents sonors 

patrimonials i integrants indiscutibles del patrimoni cultural espanyol, sense 

obviar la necessitat de garantir l’equilibri entre el dret a l’accés universal als 

recursos d’informació amb les obligacions derivades dels drets de propietat 

intel·lectual.  

 

- Bressan (2020), per la seva banda, en aquest article Discuteix sobre el 

moment concret dels documents sonors, i els cassets magnètics en particular, a 

la recerca d’una pista per a la seva configuració, necessària per elaborar una 

extracció del senyal correcte abans de procedir a la codificació digital, per 

després poder incloure tota la informació del document. És rellevant perquè 

reflexiona sobre les consideracions tècniques, els reptes tecnològics i les 

decisions que cal prendre i de les quals en depenen el futur de la conservació 

dels enregistraments. Pren un enfocament cultural i tecnològic a la vegada. 

Trasllada la seva reflexió a l’estudi de cas concret. 

 

- Epperson (2021) ens presenta un clar manifest per fer visibles els estudis de 

documentació, i més concretament per aquells que entenen l’arxivística i la 

cultura com a una relació indispensable per a un bon enteniment i evolució. Es 

tracta d’un reclam o toc d’atenció per atendre tot aquest patrimoni sonor que no 

s’està conservant per abandonament o desídia institucional. Reclama recursos i 

conscienciació vers el patrimoni sonor. 

 

 

- Flores Fernández (2022), malgrat ser l’autor més contemporani, no  

aporta cap novetat en el seu article. Considera que la preservació digital és l’eina 

necessària per aconseguir la conservació íntegra i perdurable dels arxius sonors, 

per la seva vulnerabilitat als canvis tecnològics, ja que estan gravats i processats 

en suports específics que es tornen obsolets ràpidament, i cada vegada més en 

un període més curt de temps. Identifica sistemàticament les estratègies de 

                                                           
30 Interessant el projecte de rescat del contingut dels discos del segle XIX, desenvolupat per l’empresa 
Tecnicológica, que consistí en salvar el contingut dels discos sense deteriorar el suport, convertint-los en 
arxius digitals d’àudio a partir d’una fotografia. Es desenvolupà un software que, basat en un sistema de 
tractament digital de la imatge, pogué llegir la codificació de les notes i reproduir-les sense pràcticament 
intervenció manual. La novetat fou poder processar els discos sense necessitat de manipular-los ni de 
disposar d’un reproductor original. Una vegada que comptaren  del format universal MIDI, van generar 
un arxiu sonor que es va poder exportar a qualsevol format d’àudio digital, ja fos MP3, WAV. etc.  
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preservació digital utilitzades en la preservació d’arxius i recursos sonors, i les 

seves aplicacions, segons el seu format, a partir de l’anàlisi d’articles 

d’investigació, però no n’aporta de noves, o proposa solucions a com optimitzar 

recursos compartits. Conclou que les estratègies de preservació més utilitzades 

són la migració, les metadades de preservació, les còpies de seguretat i 

l’emulació. Destaca que en el seu anàlisi no va ser possible establir un paràmetre 

d’aplicació de les estratègies de preservació digital segons el tipus de format dels 

arxius sonors. 
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6. CONCLUSIONS  

 

En finalitzar el treball, les conclusions principals a les que he arribat es 

refereixen, d’una banda, a la diferència entre conservació i preservació.  

La primera, la conservació, s’entén com el conjunt de procediments integrals 

que tenen com a objectiu evitar o minimitzar futurs deterioraments o pèrdues, i 

aconseguir la permanència i l’accés dels continguts dels documents per al futur, 

basant-se en pràctiques adequades de tractament dels documents, i en les 

mesures que els protegeixin. En canvi, la preservació s’entén com el conjunt 

d’activitats administratives  dirigides a determinar i mantenir les mesures 

necessàries per a la perfecta conservació dels documents, i aconseguir 

d’aquesta manera condicions favorables de custòdia, defensa i seguretat davant 

qualsevol deteriorament que posi en perill la matèria o la funció del document.  

D’altra banda, entre d’altres conclusions, destacaria que la majoria dels autors 

coincideixen que els factors que atempten contra la conservació dels documents 

sonors, hi ha la manca de polítiques culturals específiques per a la conservació 

dels arxius sonors com a organització; no hi ha consciència sobre la significació 

d’aquest patrimoni cultural d’un país, com tampoc hi ha legislacions específiques; 

no es compta amb prou recursos econòmics adreçats a protegir aquest 

patrimoni; formació poca o nul·la de professionals especialitzats; per no parlar 

de l’ús de tecnologies ja obsoletes i superades.  

Per tant, cal concentrar els esforços en desenvolupar eines, instruments, 

tècniques i tecnologies capaces de preservar els documents nascuts digitals. 

Primer cal establir uns criteris clars sobre què cal preservar d’entre tota la 

quantitat de documents sonors d’origen digital: què realment té un valor 

patrimonial, per descartar-lo d’allò que és estrictament comercial, repetitiu, poc 

creatiu, o sense cap vàlua. Perquè, el que està clar, és que tot no es pot 

emmagatzemar; això és una tasca titànica, diria que no es pot assumir. Els 

sistemes d’emmagatzematge massiu digital poden ser la solució, però entenent 

que cal un monitoratge al darrera per part d’experts, i per descomptat, d’una 

actualització constant.  

Tot plegat, fa adonar-me que hi ha una manca de percepció de la necessitat 

urgent per desenvolupar tecnologies que resolguin els problemes de 

conservació, tant dels documents sonors analògics com dels digitals, a curt, mitjà 

i llarg termini. I per tant, aboca a un desastre de pèrdua patrimonial de grans 

dimensions, del que no s’és conscient, i sobre el qual ja anem tard en posar-hi 

solució.  

 

6.1. Futures línies d’estudi i/o investigació  

L’efecte de la preservació digital dels documents sonors provoca tota una sèrie 

de reptes: nous fluxos de treball i de perfils professionals als arxius. Tot plegat 

implica noves tasques a les quals cal prestar més atenció i dedicar recursos:  
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- Identificació i ingrés del document digital a través de la digitalització o 

ingesta 

- La validació i la verificació, tant de la catalogació com de la digitalització 

- L’accés in situ i remot al document sonor 

- Verificació permanent de la integritat i consistència tant de l’àudio digital 

com de la metadada 

- La realització de còpies de seguretat del mitjà i de la metadada 

periòdicament.  

 

Els professionals han de tenir noves competències per gestionar tot aquest flux 

de treball, que poden enfrontar-se a les dels arxius tradicionals.  

 

S’haurà de garantir una doble perspectiva de conservació en certa manera. 

D’una banda, la preservació digital, la continuïtat de la conservació dels formats 

tradicionals anteriors, i per l’altra, la demanda d’accés a aquests. Malgrat es facin 

servir plataformes per a la preservació digital de col·leccions sonores, caldrà 

continuar desenvolupant processos documentals tradicionals, cosa que implica 

la coexistència de mètodes de preservació de col·leccions analògiques i 

col·leccions digitals.  

La presència dels Sistemes de Gestió d’Emmagatzematge Massiu Digital 

(SGEMD) són l’eina sobre la que cal continuar treballant ja que responen a la 

finalitat de la conservació futura: l’ús i l’accés al document emmagatzemat. El 

fet que aquests sistemes es trobin a Internet facilita que un major nombre de 

persones puguin consultar els arxius, i possibilita la interacció entre els usuaris, 

i fins i tot a les xarxes socials. En conseqüència, cal potenciar la creació de nous 

serveis especialitzats derivats dels catàlegs sonors d’un arxiu, posant així en 

valor els documents de cada arxiu, i motivant el desenvolupament i creació 

d’encara més nous serveis i usos. Tot plegat fomenta la cultura de l’escolta, 

d’activitats relacionades amb la selecció de fonoteques bàsiques per a infants 

amb discapacitats, per a actes, per a l’educació, per a espectacles; la creació de 

mapes sonors o el desenvolupament de mapes de continguts educatius i 

culturals, per exemple. Infinitats de propostes que caminen cap a un millor 

aprofitament dels continguts d’un arxiu sonor, i que cal obrir en l’estudi, i que a 

la vegada, demostra la vitalitat a la qual ha d’aspirar aquesta tipologia 

d’institucions patrimonials. Cal fer visibles els projectes en marxa i/o les bones 

pràctiques que s’estan portant a terme, com a model del camí a seguir. 

Qualsevol decisió sobre la preservació digital ha d’incorporar la capacitat de 

canvi tecnològic, perquè els softwares es deixen de fer servir ràpidament i poden 

fer que els recursos fàcilment no puguin ser consultats. Conseqüentment, la 

migració d’informació (això és, d’arxius sonors) cap a nous sistemes 

d’emmagatzematge ha d’esdevenir una tasca constant, una vegada que els 

sistemes siguin tècnicament obsolets. Aquest és un dels aspectes claus per a la 

preservació digital en general, però més concretament, sonora, i sobre la qual 

cal trobar un model a seguir, compartit, adaptable a les diferents tipologies 

d’organitzacions conservadores, i sostenible.  
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Cal reforçar la continuïtat social i econòmica de les institucions patrimonials, 

recolzant aquesta funció de manteniment de la preservació digital, dotant-les de 

recursos adequats per a què puguin acomplir la seva missió. Perquè la 

conseqüència seria la pèrdua constant de grans quantitats d’informació degut a 

què es desconeix la seva importància. Calen marcs legals i institucionals forts i 

que es compleixin, que garanteixin la seva conservació i continuïtat, a més d’una 

millor capacitació i finançament. Perquè la continuïtat en la preservació digital 

d’un arxiu sonor s’associa a la sostenibilitat a llarg termini.  

Cal incrementar les metadades, ja que sense elles no es podran identificar els 

continguts d’una col·lecció sonora, sigui aquesta analògica o digital, tot i que es 

podria dir que és més greu en la darrera, ja que no es pot veure el suport. Seria 

vital que abans d’iniciar la digitalització de les col·leccions sonores es comptés 

amb un inventari, a fi de disposar de la metadada bàsica que permetés la 

identificació del document digital. I el que és més important, treballar per la 

implementació dels marcs estàndards que ja existeixen. La cooperació i la 

facilitació en aquest sentit és vital per a la protecció de tot aquest patrimoni.  
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