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arxiver Joan Boadas sempre té a mà
les xifres que van servant en l’arxiu:
4 milions de fotografies, 14.000 ho-

res de televisió i film, 2.000 hores de sonor i
2,5 milions de pàgines de publicacions digi-
talitzades. També ha aconseguit que el Llibre
del Sindicat de Remença de 1448, custodiat
per l’Arxiu Municipal de Girona, hagi estat el
primer document català que la Unesco ha
inscrit en el Registre de la Memòria del Món.
Des del 2013 és acadèmic de la Reial Acadè-
mia de San Fernando, l’únic gironí.
Com es planteja el Congrés?
L’any 2010, a la Conferència Europea de Gi-
nebra vaig pensar que estaria bé fer-ho a Gi-
rona, sabent la potencialitat que tenim. És
molt insòlit que ho faci l’arxiu municipal
d’una ciutat de cent mil habitants. El proper
congrés es fa a Finlàndia, convocat pels arxi-
us nacionals, i després a Corea. Ho vaig expli-
car a l’alcaldessa d’aleshores i hi va donar ple
suport. Vaig demanar traslladar-ho a tots els
portaveus, perquè entenc que és una iniciati-
va de ciutat, i tothom va dir que ho veia bé i
que ho tiréssim endavant.
Com va sorgir la temàtica?
Vam buscar que tingués el màxim d’interès
possible i va sorgir la proposta: Arxius i In-
dústries Culturals i Creatives. Es tractava de
dir: els arxius de tot el món tenen milions de
quilòmetres lineals de documen-
tació de tota mena –textuals, grà-
fics, cartogràfics, audiovisuals,
fotogràfics,...– i això representa
la memòria de la humanitat. En
els últims anys hem assistit a un
fenomen molt important com és
la digitalització de molts
d’aquests materials. Què garan-
teix la seva difusió? Han adquirit una altra di-
mensió i allò que era local pot adquirir un va-
lor universal amb molta facilitat. Hem d’ac-
tuar localment i pensar globalment.
Han tingut una allau de comunicacions.
Han arribat 250 comunicacions i n’hem ha-
gut de rebutjar 80. Que hi ha interès ho de-
mostra que hi hagi 850 inscrits, de 90 nacio-
nalitats. La proposta del congrés arriba en un
moment just, perquè és un tema poc tractat.
Quin perfil tenen els participants?
Hi ha professionals de l’arxivística de tot el
món. Hi ha un petit grup d’estudiants. I tam-
bé ha motivat l’interès d’onze empreses vin-
culades al sector que mostraran els seus pro-
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ductes al vestíbul de la fira. Tenim un pressu-
post de 719.000 euros.
Com es divulguen els temes proposats a debat?
Editem un llibre de 210 pàgines amb totes les
comunicacions. Són els resums que vam de-
manar fa mesos, que van avaluar 25 persones
del comitè científic. Totes les propostes van
relacionades amb un dels temes. Les ponèn-
cies les penjarem a la pàgina web.
S’esperen conclusions del congrés de Girona?
Al final dels debats, es veuran les aportacions
en la comissió científica i es farà el balanç. Es
poden treure conclusions, per exemple, en-
tre la falta de coneixement de les indústries
culturals i els arxius.
Si un historiador usurpa el paper de l’arxiver, fa
un mal servei?
S’ha de seleccionar el que s’ha de guardar i el
que podem llençar. Hi ha una màxima: cal
eliminar documentació, però mantenir la in-
formació. Des que sóc arxiver devem haver
eliminat tres quilometres lineals de docu-
ments, basant-nos en criteris científics i ob-
jectius. Al final no trobaríem res. Es tracta de
guardar allò essencial, i eliminar el que és ac-
cidental. Ens equivocaríem si pensem que ho
podem guardar tot. Hem intentat fer una
proposta molt oberta, esperant que pogués
tenir interès contemporani, fugint de la
imatge clàssica de l’arxiu. No hi ha arxiu sen-

se administració, però no hi ha administra-
ció sense arxiu. Ara els documents són al nú-
vol. Són segurs, els recuperarem?
En la declaració universal sobre els arxius, es
diu que han d’assegurar la memòria individual i
col·lectiva, comprendre el passat, documentar
el present i preparar el futur. Com ho relaciona
amb la situació política que vivim?
L’accés és la norma, el secret és l’excepció.
Convertir l’excepció en norma no s’ha de fer,
i és el que fan els governs quan interpreten la
legislació sobre l’accés a les dades dels arxius
d’una manera molt restringida. S’ha d’impe-
dir l’accés universal quan es pot posar en pe-
rill la intimitat de les personals No tot és ac-

cessible, és evident. A Mèxic han assassinat
arxivers perquè han posat en evidència que
algunes ajudes han estat mal gestionades i
han anat a interessos privats. L’arxiu deixa
petja, encara que el document sigui irregular.
A Catalunya hi ha prop d’un miler d’arxivers i la
majoria tenen feina.
Un privilegi de Jaume I, del segle XIII, és un
document administratiu que el pas dels anys
el converteix en històric. Una professió que
estigui essencialment present només en el
sector públic és una professió coixa. Tenim
un camp que no hem sabut ocupar i és l’àm-
bit de la empresa privada. El teixit empresa-
rial és prou potent perquè pugui tenir gestió
de documents a les seves empreses? Una bo-
na gestió de documents és rendible. Les em-
preses ho saben? En tinc dubtes. Les empre-
ses volen deixar constància del seu passat?
Sembla que el que volen és eliminar la docu-
mentació al més ràpidament possible per
evitar problemes fiscals.
Què n’opina, de la denuncia dels historiadors
perquè es desclassifiquin els documents de De-
fensa del 1936 al 1968; i que el Ministeri
d’Afers Estrangers declari “secreta” o “reserva-
da” la seva documentació del des del s.XV?
La legislació diu que els documents es poden
consultar 30 anys després de la mort d’una
persona, o 50 anys després de la seva creació.

S’ha de ser curós, tenint en
compte que hi ha informació que
pot afectar els hereus. Hi ha ma-
neres de fer-ho. Tot i que els do-
cuments, a mesura que avança la
humanitat, esdevenen menys
sincers. Les actes en el s. XVIII
eren molt sinceres i col·loquials.
Les actes actuals són llargues pe-

rò molt hermètiques. Perden en sinceritat.
Més que mai s’han d’aixecar actes de les coses,
perquè veiem com es vol desvirtuar la realitat.
Allò que no s’escriu no es recorda. La memò-
ria és memòria no pel que recorda sinó pel
que oblida (la citació no és meva). Només re-
cordem allò que s’escriu. Aquests grans di-
pòsits de memòria garanteixen que les co-
munitats podem anar imaginant i reinter-
pretant el futur. Si no tinguéssim els milers
de documents escrits en català, allò que el
notari Josep Maria Puig Salellas en deia les
infraestructures: el llibre Verd, el Vermell, el
Groc, les lletres reials, milers de pergamins en
català... ens dirien que ens ho hem inventat.

Hi ha una màxima: cal
eliminar documentació, però
mantenir la informació
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No poden dir que nosaltres no som una na-
ció. És una evidència que no poden negar.
Hem fet un esforç per donar-ho a conèixer a
tothom. Sense aquestes bases documentals i al-
tres testimonis arquitectònics com defensa-
ríem la nostra nació? Què és allò més igual del
segle XIII que un document del XIII? Vaig a
l’arxiu, el trec i és igual com el van parir. Una es-
glésia romànica ha sofert múltiples reformes,
però ningú pot negar que existeix. En aquest
país tot anava a cal notari per sistematitzar els
documents. Una de les grans aportacions de la
Fundació Noguera ha estat editar tots aquells
llibres de privilegis i pergamins.
Els arxivers continuen pensant que
el sector hauria d’estar adscrit a
Presidència i no a Cultura?
Ho he escrit més d’una vegada. El
gran error que hi ha en l’àmbit
dels arxius a Catalunya és l’ads-
cripció a Cultura. Per moltes
raons. Si estàs en una adminis-
tració on hi ha serveis d’inter-
venció, urbanisme, socials, policia, etc. i de-
pens sectorialment de Cultura la teva capaci-
tat d’influir sobre el conjunt es pràcticament
nul·la, no funciona. Nosaltres no ens dedi-
quem a fer d’arxius històrics i prou. En la ves-
sant de gestors de documents ens preocupem
de donar norma al conjunt de l’administra-
ció. Hem d’estar en un lloc central. Ni que si-
gui per volum de documents: per cada metre
d’arxiu històric deu haver-hi mig quilòmetre
de documentació administrativa. El patri-
moni històric ja s’ha salvat. El que ens pre-
ocupa és el del segle XXI i el Departament de
Cultura ha abdicat la seva responsabilitat en
aquest tema. No fa res des de fa anys.

No hi ha subdirector general d’Arxius.
Ni un pla, ni una estratègia conjunta que re-
lligui tots els departaments de la Generalitat.
Pel que fa al tema de gestió de documents,
són polítiques preocupants: documentació
electrònica, accés a aquesta informació,... No
hi ha una política ni clara ni obscura en rela-
ció amb la gestió de documentació contem-
porània. Això generarà un greu forat. El pas-
sat ja el tenim conservat. Sí, falten mitjans, de
conservació, de restauració... Però el que ens
preocupa és el futur del nostre present. Men-
tre els arxius estiguin a Cultura la nostra ca-
pacitat d’influir i aportar solucions d’una

certa audàcia en aquest tema són inexistents.
L’Associació d’Arxivers ha qüestionat la política
de la Generalitat en la gestió de fons com el
Plaza & Janés o el de Francesc Cabana.
Des de l’Ajuntament de Girona, hem aplicat
una política en la qual mai hem destinat di-
ners a comprar arxius, i tenim més de cent
fons privats. Una altra cosa són les col·lec-
cions de fotografies, per exemple, perquè la
col·lecció entra en el mercat. Però l’arxiu és
inevitable i convertir el comerç en patrimoni
d’una manera automàtica és un error, per-
què abans l’hem hagut de digitalitzar... Per
això nosaltres acceptem el fons i a l’hora
d’explotar-lo, un 50% és per l’Ajuntament i

un 50% pel que ha fet la donació. La compra
dels fons Centelles va ser una cosa dantesca:
que dues administracions públiques compe-
teixen per adquirir un fons privat! En el mo-
ment que mercantilitzem el patrimoni docu-
mental estem entrant en una esfera que ser-
veix per pagar favors i treure diners del comú
per donar-los a mans privades.
Ja han digitalitzat el fons dels judicis de les pro-
ves nuclears a les Illes Marshall?
Tot està digitalitzat i fem els passos per retor-
nar els originals a les Marshall. Hem descrit
les capses, cassets, vídeos i ho tornem amb
una còpia digital. A la que tenim nosaltres no

s’hi pot accedir sense la seva au-
torització. Ho hem plantejat com
un acte de solidaritat, i evidencia
com un municipi com Girona
pot fer un conveni internacional.
La professió ha de tenir ambició,
i hem de ser capaços de plantejar
reptes.
Com ho porta ser acadèmic de la

Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando?
Es curiós perquè els reconeixements sempre
m’han vingut de fora de Catalunya. És molt
simptomàtic, no? Quan m’ho van proposar
va ser una sorpresa enorme. A Girona hem
fet una aportació significativa en l’àmbit de
gestió fotogràfica i audiovisual que s’ha con-
vertit en un referent a àmbit de l’Estat i tam-
bé internacional. A les jornades d’Imatge i
Recerca sempre intentem convidar gent d’al-
tres llocs per veure què fan. De les tres perso-
nes que em van proposar, dues ni tan sols les
conec. Em va fer il·lusió que des de fora es re-
conegui el nostre treball. He tingut la sort de
poder formar un bon equip de gent. ❋

L’arxiver Joan
Boadas, mostrant un
dels pergamins
custodiats per l’Arxiu
Municipal de Girona.
MANEL LLADÓ

El passat el tenim conservat,
el que ens preocupa és el
futur del nostre present




