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Internet s’ha convertit en la nova llar 
de la memòria. En un entorn hiper-
connectat ja no cal fer pelegrinatge 
per veure totes les obres d’un artis-
ta ni visitar in situ les institucions 
culturals de diversos municipis per 
consultar documentació històrica. 
La digitalització de textos i fotogra-
fies ha obert les portes a una nova 
manera de guardar la informació, 
fent-la confluir a la xarxa. Per exem-
ple, els amants de Dalí només neces-
siten un ordinador amb connexió a 
internet per observar les seves cre-
acions principals, que estan reparti-
des arreu del món.  

D’aquesta opció virtual neix un nou 
concepte. L’acrònim GLAM, ideat per 
la Wikipedia, fa de paraigua de les ga-

leries d’art, les biblioteques, els arxius 
i els museus amb una fita comuna: 
agrupar els documents digitalitzats 
segons una temàtica concreta, encara 
que físicament estiguin en espais di-
ferents. “Gràcies a les còpies digitals 
podem crear aparadors únics amb els 
materials més atípics i especials”, ex-
plica el director del Consorci de Bibli-
oteques Universitàries de Catalunya 
(CBUC), Lluís Anglada.  

La digitalització de documents fa 
anys que s’aplica, però els avenços tec-
nològics han fet que cada vegada sigui 
un procés més fàcil, ràpid i barat. An-
glada apunta que “abans el material 
s’exposava segons la comoditat dels 
documents, mentre que ara estan al 
servei de l’usuari, que és qui els bus-

ca i els consulta quan vol”. Segons ell, 
el pas següent serà que aquest materi-
al “vagi a buscar l’usuari”, és a dir, que 
li apareguin suggeriments de portals 
segons els interessos. Però l’abast del 
concepte GLAM no acaba aquí. A  pa-
ïsos com el Canadà, Holanda i els Es-
tats Units, la iniciativa de reunir ma-
terials en un portal virtual també ha 
servit per acostar aquests ens.  

“Quan van néixer les primeres ins-
titucions algunes compartien l’edifi-
ci, però a mesura que s’han fet grans 
s’han anat separant. Ara la digitalitza-
ció les torna a acostar i n’hi ha que ja 
formen part del mateix espai físic”, as-
senyala Anglada. A Catalunya, la idea 
de GLAM es tradueix en propostes 
com la plataforma Memòria Digital de 

Catalunya, que està impulsada per la 
Biblioteca de Catalunya i les universi-
tats i recull el material digitalitzat de 
32 institucions, entre les quals hi ha 
l’Arxiu Històric de Girona, el Centre 
de Lectura de Reus i el Museu Marí-
tim de Barcelona. Un altre projecte en 
aquesta línia està promogut per la Wi-
kipedia, que treballa perquè els docu-
ments d’arxius, biblioteques i museus 
estiguin a la xarxa. Les accions que 
formen part del concepte GLAM po-
tencien la difusió de les col·leccions i 
a la vegada asseguren la preservació 
del patrimoni. D’aquesta manera no 
cal patir a l’hora de consultar un docu-
ment físicament fràgil. Si es visualit-
za des de la xarxa la possibilitat de de-
teriorar-lo és nul·la. §

“GALLERIES, LIBRARIES, ARCHIVES & MUSEUMS”
G   L   A   M

La Biblioteca Museu Víctor Ba-
laguer, de Vilanova i la Geltrú, 
rep uns 15.000 visitants cada 
any. Per fer visible els seus 
fons, aquest museu centenari 
col·labora des de fa quatre anys 
amb la Wikipedia, en què les fo-
tografies de les seves obres re-
ben més de mig milió de visites 
mensuals en totes les llengües en 
què està disponible l’enciclopèdia. 
Les xifres parlen per si soles.  

El cas del Víctor Balaguer és només 
un dels centenars de museus, bibliote-
ques i arxius catalans que s’han sumat 
al projecte GLAM-Wiki per millorar 
l’accés al patrimoni que custodien. La 

Wikipedia, amb milions de consul-
tes cada mes, és un espai que faci-
lita l’obertura de les col·leccions, 
des del museu més petit a una au-
diència global. El wikipedista Àlex 
Hinojo, que també és el responsa-
ble de situar Catalunya com a refe-

rent internacional en aquest àmbit, 
afirma que el projecte ajuda a canvi-

ar la mentalitat de moltes instituci-
ons culturals, ja que “obren el coneixe-

ment, treballen permanentment amb 
beta i col·laboren en un terreny neutral 
sense logotips”.  

Tan fàcil i tan difícil com canviar el 
sistema de treballar de moltes institu-
cions culturals. §
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