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El congrés internacional d’arxius i indústries culturals de Girona
tractarà els efectes de la digitalització i les noves tendències

La memòria
de la humanitat

ARXIUS I INDÚSTRIES CULTURALS. EL CONGRÉS JOAN VENTURA

e l’11 al 15 d’octubre se celebra a Gi-
rona el congrés internacional Arxi-
us i Indústries Culturals, que aplega

tres esdeveniments al món de l’arxivística: la
2a Conferència Anual d’Arxius, la 9a Confe-
rència Europea d’Arxius i les 13es Jornades
Imatge i Recerca, que enguany commemo-
ren el 175è aniversari de la fotografia. Per
tractar els nou temes del plantejament de
sortida (les vuit propostes de la columna de
la dreta, més els temes vinculats al Consell
Internacional d’Arxiu), s’han presentat 136
comunicacions, en sis llengües, selecciona-
des pel comitè científic d’un total de 248 pro-
postes enviades des de 37 països diferents. La
internacionalització del congrés és incontes-
table: entre els 850 inscrits, hi ha especialistes
de 90 nacionalitats i a les sessions hi haurà
traducció simultània en quatre idiomes.

Cal remarcar que els sis ponents principals
precisament no són del sector: el fotògraf
Joan Fontcuberta, l’historiador Albert Gar-
cia Espuche, l’escriptor Miguel-Anxo Mura-
do, el músic Jordi Savall, el cuiner Joan Roca i
la cineasta Yael Hersonski, que aprofitarà
l’estada a Girona per presentar la seva pel·lí-
cula Gueto (dimecres 15, a la Casa de Cultu-
ra). De fet, les activitats paral·leles són un al-
tre dels al·licients d’aquestes jornades. S’han
programat una sèrie d’exposicions als mu-
seus de la ciutat, un cicle de cinema amb la te-
màtica dels arxius i un cicle de conferències
que se celebraran al novembre amb la parti-
cipació de Montserrat Armengou, Carme
Riera, Albert Villaró i Eduardo Martin de Po-
zuelo.

D’entre les exposicions destaca la de Docu-
ments de Girona, 922-2014. Arxius, memòria i
futur. Hi ha una primera part introductòria
de deu dels dotze arxius que tenen documen-
tació a Girona, i s’explica què vol dir ser arxi-
ver i gestionar documents avui dia. La feina
tradicional no té res a veure amb l’actual: el
núvol, la xarxa social... També hi ha una
mostra d’uns 150 documents dels arxius de
Girona per ensenyar els documents de valor.

Paral·lelament s’han organitzat sis exposi-
cions als museus i una a la UdG: el Centenari
de les Escoles Normals de Mestres de Girona.

D Als museus es fan exposicions més o menys
ambicioses relacionant els objectes del mu-
seu amb la documentació que hi pot anar as-
sociada. Per exemple, al Museu del Cinema,
L’invent del cine Nic dels germans Nicolau. El
Nic va ser un fenomen molt important, una
empresa que exportava abans i després de la
guerra. Al Museu d’Història es parla de La
Girona del 1714. Al Museu dels Jueus, hi ha
pergamins de la venda de la darrera sinagoga.
A la Casa Masó, l’arquitectura pública du-
rant la Mancomunitat. Al Museu d’Art, do-
cumentació, arxius i obres d’art, un recorre-
gut a partir de les peces que tenen actual-
ment. El Museu d’Arqueologia documenta
una peça del mestre de Cabestany que va
anar a parar a mans d’un sindicalista fran-
quista que se la volia quedar.

Un dels punts de partida del congrés és la
potencialitat de la documentació conservada
en els arxius com a recurs per a la creació i el
consum de cultura entre la ciutadania. Hi ha
tres aspectes bàsics per debatre: continguts,
indústries culturals i ciutadania. Es vol bus-
car la manera que els continguts dels arxius
puguin interessar les indústries. Com s’han
d’organitzar, descriure, digitalitzar i difon-
dre els fons documentals per afavorir l’accés i
contribuir a la seva valorització.

Pel que fa a les indústries culturals, cal
aprofundir en la col·laboració entre els sec-
tors públic i privat. Quins són els nous nego-
cis de creació i distribució de continguts di-
gitals i com es pot avançar en aquesta línia. I
tercer, cal centrar-se en els usuaris dels con-
tinguts i conèixer les seves necessitats, quins
hàbits de consum cultural tenen i quines són
les tendències amb vista al futur.

Per a l’arxiver Joan Boadas, cap visible de
l’organització del congrés de Girona, els do-
cuments són la matèria de la memòria. “Els
arxivers hem de decidir ara quins dels docu-
ments que s’estan produint avui seran futur,
seran memòria. Hem de determinar què
s’elimina i què es conserva. Els que enviem
cap al futur esdevenen memòria de les gene-
racions que vénen.”

Més informació: http://www.girona.cat/
sgdap/ ❋

LLENGÜES  a les
comunicacions:
anglès, català,
castellà, francès,
alemany i rus

ASSISTENTS tindrà
el Congrés d’Arxius i
Indústries Culturals

NACIONALITATS
diferents hi ha entre
els participants

COMUNICACIONS
acceptades, entre
les 248 presentades

EUROS és el
pressupost de les
jornades

PÀGINES vistes al
web del congrés
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719.000

850
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135.817
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Els conferenciants
convidats al
congrés. D’esquerra
a dreta i de dalt a
baix, Joan Roca, Joan
Fontcuberta, Albert
Garcia Espuche,
Miguel-Anxo Murado,
Yael Hersonski i Jordi
Savall. EFE / A. PUIG /A.
SALAMÉ / V. ECHAVE /
ARXIU / J. FERNÁNDEZ
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LES PROPOSTES

MODELS DE NEGOCI entorn la custò-
dia i la preservació digital sobre
nous patrimonis documentals, nous
usuaris i nous serveis professionals.

EL SECTOR de les indústries cultu-
rals i creatives i les estratègies de
col·laboració amb els arxius: de-
mandes i necessitats.

175È ANIVERSARI DE LA FOTOGRAFIA
(1839-2014). Gestió, tractament i
difusió del patrimoni fotogràfic i au-
diovisual al segle XXI.

‘OPEN DATA’ Projectes: la reutilitza-
ció i l’explotació de dades i els ar-
xius; del ‘Big Data’ i dels sistemes
corporatius d’informació.

ELS ARXIUS i els portals web. Estra-
tègies que han de guiar el seu des-
envolupament i projectes de futur.

ACCIONS i iniciatives promogudes
pels arxius en col·laboració amb el
sector: experiències en micromece-
natge, creació literària i artística.

DOCUMENTS digitals nadius: planifi-
cació, gestió i preservació de grans
repositoris al llarg del temps, estra-
tègies de preservació en el núvol.

L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ Els seus
límits i les seves possibilitats. Au-
ditoris i drets de propietat intel·lec-
tual a internet.
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LA TRIA DE L’ARXIVER
Servei de Gestió Documental,
Arxius i Publicacions (SGDAP)
de l’Ajuntament de Girona

l llibre tracta només documents
de l’arxiu municipal. Joan Boa-
das afirma que per elaborar-lo
se’n va sortir en el moment que
va deixar de pensar com un arxi-
ver. És una obra que posa en evi-
dència que el valor dels docu-
ments no rau en la serva ostenta-
ció física, sinó en la seva capacitat
informativa. És un homenatge a

les persones de
la ciutat que
han generat
documentació
al llarg de mil
anys. Edició en
català-anglès.

E

PATRIMONI DOCUMENTAL
A GIRONA
Servei de Gestió Documental,
Arxius i Publicacions (SGDAP)
de l’Ajuntament de Girona

ublicació pensada per als con-
gressistes, també funcionarà com
a catàleg de l’exposició de la Casa
de Cultura: Documents de Giro-
na, 922-2014. Arxius, memòria i
futur. Està dividit en nou àmbits
des de la persona fins al món. Són
documents d’àmbit local que te-
nen un valor i una transcendèn-

cia universal i
que es troben
als arxius de la
ciutat. Edició
en català-an-
glès i en caste-
llà-francès.
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HISTÒRIES ENTRE LLIGALLS
Ajuntament de Girona
(Biblioteques municipals).
Diputació de Girona (Servei de
Biblioteques)

ls arxius com a fons de memò-
ria i literatura. Guia de lectura
que pot ajudar molt a entendre
com el fenomen de l’arxiu ha es-
tat tractat en el món de la litera-
tura. Seria el cas d’autors com Jo-
se Saramago o Umberto Eco, que

han aprofundit
en el tema dels
arxius en algu-
na de les seves
obres. L’objec-
tiu és que sigui
una guia de lec-
tura molt pràc-
tica.

E

REVISTA DE GIRONA
Dossier ‘Les veus dels arxius’.
Diversos autors

onogràfic de la Revista de Gi-
rona (núm. 285) que es donarà
als congressistes en català, caste-
llà, anglès i francès. No és endo-
gàmic i està pensat per a divulga-
ció. Coordinat per l’arxivera de la
Diputació de Girona, Assumpció
Colomer, disposa de les col·labo-
racions de Lluís Muntada, Xavier

Antich, Trudy
Huskamp, Ri-
card Ibarra,
Eduardo Mar-
tín de Pozuelo,
Josep Matas,
Xavier Bernadí
i Joan Soler Ji-
ménez.
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