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illuns passat es va celebrar el
Dia Internacional dels Arxius.
Amb aquest motiu s’han publi-
cat notícies sobre la professió

d’arxiver i gestor documental, la gestió
dels arxius i la documentació, el marc nor-
matiu i legislatiu dels arxius, i l’estat del
patrimoni documental de Catalunya.

ABANS DE VALORAR LA SITUACIÓ actual vol-
dria fer una mínima referència històrica.
Malgrat que la constància documental és
una referència imprescindible per conèi-
xer la peripècia col·lectiva de la nostra so-
cietat, l’interès pel patrimoni documental
és força recent. Passa el mateix amb el pa-
trimoni artístic. Ambdós, poc valorats en
general, s’han fragmentat, desmantellat,
venut, destruït i liquidat segons les cir-
cumstàncies. Així, la documentació i els
elements del patrimoni artístic ens han
pervingut com a resultat d’una tria suc-
cessiva. Primer, pel biaix de qui ostentava
el poder i la capacitat de produir i fixar do-
cumentació i, segon, per les reiterades
tries fetes per la incúria, la ignorància, el
menyspreu o la simple consideració dels
valors patrimonials com a valors relatius i
subsidiaris. No cal dir que amb fortuna di-
versa, les comissions de monuments i la
política d’arxius i biblioteques de la Man-
comunitat van parar el cop d’una degrada-
ció secular; però una part del mal ja estava
fet de forma irreparable.

MALGRAT TOT ÉS EVIDENT que el conjunt
del patrimoni artístic i documental de Ca-
talunya se situa entre els més valuosos, i
de més continuïtat dels que s’han conser-
vat, amb una aportació notable de les cor-
poracions professionals a la conservació
dels seus fons. Cal, però, recordar, en
aquest balanç apressat, que alguns mu-
seus i arxius de Catalunya conserven per
decantament obres d’art i fons documen-
tals de procedència diversa, finalment re-
agrupats centralitzadament després
d’una espoliació i dispersió sistemàtiques.

ÉS, ENCARA, RELATIVAMENT recent el re-
cord, que aviat es perdrà, de les condi-
cions de molts arxius municipals en el
moment de l’arribada de la democràcia
després de les eleccions municipals de
1979; com ho és, també, fins fa ben poc,
l’estat de conservació de molts arxius
parroquials que s’han hagut d’acabar
agrupant a mesura que les parròquies
quedaven desvalgudes de la presència
estable de rectors.

PERÒ NO POT HAVER-HI CAP mena de dubte
en què a partir de 1979, amb una velocitat
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variable, va començar una autèntica re-
volució en el camp de l’arxivística, amb
voluntat de dignificar la professió, actuar
d’urgència en el patrimoni documental,
iniciar una tasca ingent de millora de les
infraestructures i de catalogació dels
fons, i promoure una lectura culta del va-
lor dels fons documentals públics i pri-
vats, al servei de la memòria remota i re-
cent, i al servei de la història col·lectiva.

ELS RESULTATS SÓN MOLT PALPABLES, si bé
els arxivers els qualifiquen d’insuficients.
Primer perquè no és encara estrany tro-
bar casos escadussers d’endarreriments
clamorosos per un utilitarisme mal entès,
que situa la conservació de la documenta-
ció al llimbs de la manca d’utilitat i rendi-
bilitat immediata, amb una clara miopia

respecte a la capacitat d’evocació i d’infor-
mació d’aquest patrimoni per nodrir un
discurs sobre els pobles, les ciutats, el
país, el paisatge, l’agricultura, la indús-
tria, i la societat catalana al llarg de tots
els temps. Segon, per la dificultat de si-
tuar la gestió de la documentació en el lloc
central que li pertoca, en una societat hi-
perproductora de documentació, avui ad-
ministrativa i clarament històrica des de
demà mateix. Qui i com regula i ordena el
sentit de la prioritat, pel que fa la gestió
documental i la interrelació entre la pro-
ducció de documents i la seva gestió, clas-
sificació i arxivament posteriors. I, ter-
cer, perquè quan en alguns casos molt re-
llevants s’ha completat amb èxit una fase
“analògica” del treball arxivístic, les no-
ves tècniques qüestionen l’accessibilitat i
plantegen la necessitat d’una revolució
digital que integri la gestió de la immedia-
tesa amb la gestió històrica, equiparant-
ne el lliure accés.

PROFESSIONALITZACIÓ EXTREMA I MÀXIMA,
jerarquització adequada de les decisions,
i transparència i accessibilitat digital de
tots els dipòsits són la condició necessà-
ria, i encara no suficient, per trencar les
barreres de la incúria acumulada i de
l’obscurantisme intencionat.

Arxius i memòria

A PARTIR DE 1979 S’INICIA
UNA REVOLUCIÓ EN EL
CAMP DE L’ARXIVÍSTICA
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s justa, la causa dels catalans? De
la resposta dependrà, al final, l’èxit

o el fracàs del que aquí es considera
un procés i al món, una hipòtesi. La
pregunta és del papa Francesc, preci-
sament en una entrevista concedida
a un mitjà de Barcelona. El més signi-
ficatiu és que el pontífex és molt con-
cret en la línia divisòria i, per tal de
precisar, fins i tot recorre a exemples
explícits: “El cas iugoslau és molt clar,
però jo em pregunto si és tan clar en
altres pobles que fins ara han estat
junts. Cal estudiar-ho un per un. Es-
còcia, la Padània, Catalunya... N’hi
deu haver que són justos i n’hi deu
haver que no ho són.”

No cal ser gaire perspicaç per en-
tendre que, a parer del Vaticà, Escò-
cia és una possibilitat legítima, la Pa-
dània no ho és i Catalunya encara es-
tà per definir. Escòcia simbolitza
l’emancipació d’una societat diferent,
que té una motivació genuïnament
nacional. La Padània, en canvi, és per-
cebuda com una construcció artifi-
cial, un simple instrument polític per
obstaculitzar uns determinats fluxos
fiscals. Si són excessius o no ho són
pot ser motiu de controvèrsia, però
no n’hi ha prou per justificar la crea-
ció d’un nou estat. La independència
d’Escòcia s’explica als diaris amb la
foto d’un gaiter o d’un castell a la vo-
ra d’un llac; la de la Padània, amb un
gràfic explicatiu.

El problema és que Catalunya pot
ser interpretada de totes dues mane-
res. La fòbia del catalanisme al dis-
curs historicista i, encara més, a l’ex-
altació ètnica i antropològica, combi-
nada amb un drenatge fiscal escan-
dalós, han fet que el greuge econò-
mic hagi estat el discurs predominant
fins no fa gaire. I això s’utilitza des
dels aparells de propaganda de l’Es-
tat per caracteritzar com a insolidari-
tat fiscal el que és l’aspiració legítima
d’una vella nació d’Europa. Clar i eu-
ropeu: els castellers i la ratafia són
els que ens han de lliurar la indepen-
dència. El peatge de l’autopista, per
contra, ens deixa a Espanya.
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