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ELS MESTRATGES D'ARXIVÍSTICA
(1988- 1994)

Frederic Udina i Martorell

Els molt interessants resultats deis ensenyaments sobre arxivística, a
través d'aquests mestratges, organitzats, per primera vegada l'any 1988, han
afectat sobretol la producció d'una serie de treballs de recerca obligatoris per
ais alumnes que mereixeran, en la segona part d'aquestes lfnies, unes desta-
cades consideracions.

La idea originaria que va donar lloc a l'organització deis mestratges, l'any
assenyalat, resulta ben fecunda, car després del mestratge organitzat en els
cursos 1988-1989 i 1989-1990, es continua en una segona versió en els cur-
sos 1990-1991 i 1991-1992 i, finalment, en una tercera, els cursos 1992-1993
i 1993-1994.

Els ensenyaments d'arxivística durant molt de temps no han tingut la
consideració necessária, com es podra veure en una petita referencia que
farem sobre la fundó deis arxius i les necessitats d'uns ensenyaments de
tipus professional. Aquests ensenyaments, amb l'especialitzacio adequada,
no s'han donat a les facultats de Filosofía i Lletres, malgrat que en alguns
casos ni hagi hagut assignatures optatives de matéries d'arxius, perd sense
que aixó representes un complet i ben articulat conjunt amb vista a la pro-
fessió. I és que aquesta requereix una especialització molt acurada i distinta
de la que reclama la funció del bibüotecari, que manta vegada, en perju-
dici de la de l'arxiver, ha aparegut com si fos análoga; per contra, mentre,
sens dubte, la professió d'arxiver demana una formado molt diferent de la
del bibliotecari. La rao és daríssima, no teñen punt de comparado les
exigéncies que té un llibre respecte a les d'un document, d'un manuscrit o
d'un códex; podrá haver-hi alguns punts de contacte (problemes de con-
servado, per exemple), pero un document s'ha de classificar de manera
molt diferent de com es cataloga un llibre; per a aquest, la nota impres-
cindible será l'autor, i, en darrer terme, la data del llibre; per a un document
aquesta última es básica, i tanls d'altres aspectes que, per tal d'abreujar, no
destaquem.



No teñir en compte aquesta diferenciado ha portat, en general, al fracás
deis ensenyaments comuns, perqué cadascuna de les dues especialitats re-
quereix uns coneixement distints i molt específics.

La preparado adequada per exercir la professió d'arxiver sempre ha do-
nat lloc a una gran preocupado, unes vegades per part de l'Administració i
d'altres per part de persones aíllades o de centres arxivístics; cal recordar, en
l'ámbit general espanyol, la Escuela de Diplomática que, en el segle passat,
desenvolupá una tasca ben efectiva; llástima que deixá d'existir després de
crear-se el Cos d'Arxivers de l'Estat. Els ensenyaments de la dita Escuela
passaren aleshores a sumar-se a les disciplines de les facultáis de Filosofía
¡ Lletres, pero sois parcialment; aviat, aixó no obstan!, perderen el caire d'en-
senyaments professionals.

A Catalunya es pensá en un ensenyament per a bibliotecaris i arxivers
amb la creado de l'Escola de Bibliotecáries (1915), que continua les seves tas-
ques amb alguna assignatura d'arxívistíca; va dependre successivament de la
Mancomunitat de Catalunya, de la Diputado, de la Generalitat, de nou d'a-
questa darrera i, ñnalment, va ser integrada a la Universitat de Barcelona. Pero
aquests ensenyaments relatius a arxius han estat de molt poca importancia.

En l'ámbit espanyol i arran de la formado, per primera vegada, d'una
Dirección General de Archivos y Bibliotecas en el Ministerio de Educación
Nacional, es crea l'any 1953 una Escuela de Documentalistas que funcio-
nava dins la Biblioteca Nacional de Madrid, en la qual latericio ais arxius
era molt mes importan!; pero aquesta escola va deixar d'existir l'any 1986.

Per influencia d'aquesta Escuela, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó s'impar-
tiren uns ensenyaments d'arxivística en la década deis cinquanta, anomenats
Cursos de Formación Técnica de Archivos; els cursos els várem dirigir fins a
la meitat deis anys seixanla, amb l'eficac; coMaboració del benvolgul company
Antoni M. Aragó (f), del qual guardem un record tan afectuós.

Podia haver-hi hagut una sortida per resoldre el problema d'aquests en-
senyaments en crear-se les universitats autónomes, l'autonomia de qué gaudf
la Universitat de Barcelona durant la República —anys 1932-1936— no
dona lloc a cap solució en aquest terreny, ni tampoc la que gaudí la nova
Universitat Autónoma de Bellaterra, creada l'any 1968, autonomía que
després perdé i que ha intentat recuperar amb la Ley de Reforma Universi-
taria, no obstant aixó de manera escassa.

En una altra ocasió, pero, sí que s'ha possibilital alguna mena de solu-
ció, basada en la idea de la creació de títols nous; els mestratges professio-
nals, títols que poden lliurar les universitats. Efectivament, pels volts de
1987, es pogueren organitzar ensenyaments de tipus professional amb el
nom de mestratges i lliurar al seu dia els títols corresponents.

Fou aleshores i un xic mes tard, al comencament del 1988, quan l'lns-
titut Universitari d'Estudis Medievals, que havíem creat el 1973 a la Uni-
versitat Autónoma de Barcelona (Bellaterra), considera els ensenyaments



d'arxivística i es resolgué organitzar un Mestratge d'Arxivística; amh aquesta
finalitat se cerca i s'oferf la coMaboració amb l'Associació d'Arxívers de Ca-
talunya, que feía poc temps que s'havia format i que posseía fácils conne-
xions amb ambients arxivístics del país i de l'estranger. D'aquesta manera la
col-laboració quallá amb el president de la dita Associació, el Sr. Ramón Al-
berch, i l'entesa fou extraordináriament profitosa i permeté l'organització del
mestrage; 1'lnstitut sol-licita aquesta organització al Rectoral de la Univer-
sitat Autónoma, que h¡ accedí. El mestratge comptaria amb dos cursos de
durada, amb un total de 36 credits; aquests cursos es proposaven •—com es
deia en el programa-— posar a l'abast deis alumnes inscrits els coneixetnents
teórics que integren les diferents branques de l'arxivística actual, presentats
per especialistes acreditats i, alhora, organitzar les sessions practiques i al-
tres activitats complementáries adients. El nombre de places era limitat a
trenta. El programa estava disposat segons el sistema de credits, amb as-
signatures obligatóries i optatives.

Les assignatures ofertes foren, per al primer curs: Historia deis arxius,
en general i especialment deis eclesiástics i deis notaríais; Organització
d'arxius, Técniques arxivístiques, Dret (administratiu i legislació arxi-
vística). A mes, assignatures optatives: Diplomática i llatí medieval, Arxius
áudio-visuals, Arxius privats i patrimonials. Per al segon curs: Gestió de
documenls administratius, conservado i classificació, Historia de les insti-
tucions, Conservació i restaurado. Reprografia, Informática, Arxius econó-
mics i d'empresa, Documentado gráfica i Fundó social.

El professorat fou escollit d'entre les persones que s'acredilaven en
llurs especialitats. tant entre les del nostre país, com les de l'estranger: els
senyors Martí Bonet, Pagarolas, Alberch, Conde, Vintró, Roberge. Soro,
Llemosf, Rui?. Doménec, Alturo, Ferret, Udina A., i les senyores Pescador
del Hoyo, Sistach, Tortella Galera, etc.

El programa gaudí d'un gran éxit, de manera que sol-licitaren plac,a 140
candidats, deis quals, després d'haver establert un barem, se n'admeteren
com hem dit, trenta. Les classes es donaren a l'Arxiu de la Corona d'Aragó,
grácies a les facilitáis donades peí seu director, Sr. Rafael Conde.

Els dos cursos es descabdellaren normalment i a partir del mes de juny del
1989 es comentaren a preparar els treballs de recerca, que havien d'ésser iné-
dits i, com a mínim, havien de teñir cent folis. Com ha escrit Ramón Alberch
en un article de Uigall (núm. 6), els treballs havien de respondre a distints am-
bits temátics: elaborado d'instruments de descripció i/o informado d'un fons
arxivístic o d'una part d'aquest, projectes d'organitzadó d'arxius o de tractament
técnic i específic, d'un fons o mes, treballs de reflexió i/o compendi d'aspectes
teórics i práctics de l'arxivística i de les ciéncies auxiliare de la historia. El tre-
ball hagué de ser llegit i defensat públicament davant un tribunal format peí di-
rector del mestratge, el director académic, un professor especialista del tema
presentat i el director del treball que actuava com a ponent.



En les versions següents del mestratge, el nombre de candidats, natu-
ralmenl, disminuí; en la segona versió (cursos 1990-1991 i 1991-1992) els
candidats foren gairebé un centenar, i en la tercera versió (cursos 1992-1993
i 1993-1994), s'acceptaren gairebé tots els que ho havien soMicitat (42).
Amb lleugeres modifícacions i amb alguna ampliació tant de matéries com
de professorat, pero basicament com en el primer, s'han seguit les orienta-
cions que s'havien marcat des del 1989.

L'éxit, pero, d'aquests ensenyaments ha tingut dues conseqiiéncies de
carácter molt diferent: D'una banda, la Generalitat de Catalunya ha ac-
ceptat l'homologació d'aquests estudis i, de l'altra, les universitats recents
de Girona i Lleida han organitzat per ais cursos 1993-1994 i 1994-1995 els
seus mestratges seguint les orientacions deis fundacionals i amb la col-la-
boració de l'Associació d'Arxivers de Catalunya, que ja en aquest curs
1993-1994, és presidida peí Sr. Josep Matas, perqué s'ha renoval la Junta
i ha dimitit del seu carree el Sr. Alberch, al qual el mestratge li deu un pre-
gón agraíment.

Tornant ais mestraeges dependents de l'Institut Universitari d'Estudis
Medievals, sempre amb l'eficac collaboració de l'esmentada Associació
d'Arxivers, ara, com déiem, sota la presidencia del Sr. Matas, caldrá entrar
en la segona part del nostre article, que ha de referir-se a la importan! apor-
tado que han representa! els treballs de recerca.

Efectivament, la lectura i la corresponent aprovació d'aquests treballs
constitueixen una contnbució molt destacada de diversos temes d'arxivística
i histories. Per tal de poder valorar millor aqüestes aportacions, agruparem
els treballs per temes generáis; els grups que en resulten son: treballs que
s'han ocupat d'arxius municipals, arxius d'empresa, arxius nobiliaris o fa-
milíars, arxius i informática, diferents aspectes de sistemes d'arxius, inven-
taris de fons o series de grans arxius, arxius d'altres institucions...

Treballs sobre arxius municipals

Organització del municipi gironí en els segles xm-xv, de Dolors Bastit i Gu-
dayol.

Organització deis fons documentáis deis arxius municipals de districte de
l'Ajuntament de Barcelona, de Montserrat Beltran, María Cinta Mané,
Nuria Postico i Lina Uberro

Arxiu Historie municipal de Terrassa Isegles xtv-xvm). Catáleg i análisis del
contingut, de Teresa Cardellach i Giménez.

Estudi i avaluado d'unes series documentáis: la Secció del I Fons Munici-
pal de l'Arxiu Historie de la ciutat de Badalona, de Montserrat Carre-
ras i García.

Estudi de tipologies documentáis de l'Arxiu Municipal de Sant Cugal del
Valles, de Gemma Foj i Alvira.



Eli fons documentáis de Vilanova i La Geltrü. Tres tipus d'inventaris: de
l'Arxiu municipal, de Varxiu notarial i del parroquial, de Rafe] Mestres
i Boquera.

Projecte d'organització de l'Arxiu Administratiu Municipal de Banvoles, de
Josep Grabuleda i Sitjá.

La descripció delsfons municipaís caiaiansfins al segle xrx: VArxiu de la
ciutat de Solsona (segles xv-xix), de Ramón Planes i Albets.

Organització de VArxiu Administratiu Municipal de l'Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, de Lluís Antoni Rey i Riocabo.

Organització i descripció delsfons documentáis de l'Arxiu Historie de la
vila de Palomos de Santi Soler i Simón.

Inventan del fons municipal de la Llagosta, de Joan Bartalot i Padrós.
Historia, organització i gestió de l'Arxiu Municipal de Valls i inventan de

la documentado administrativa, de Ricard Ibarra i Ollé.
Inventan delsfons del Veguer i del batlle de l'Arxiu Historie de la ciu-

tat de Manresa i de l'Arxiu de la Seu de Manresa, de Marc Torras i
Serra.

Projecte de creació d'un sistema de gestió de documents administratius
per a l'Ajuntament de Roses, de Josep M. Barris i Ruset.

Estudi descriptiu de l'Arxiu Municipal de Sant Vicenc deis Horts, de Roser
Calpe i Andreu.

L'Arxiu municipal de Matadepera. Organització i descripció deis seusfons.
Estat actual i projecte defutur, de Joan Comasólives i Font.

Catáleg sobre la documentado mercantil impresa fsegles xvn-xix) de l'Ar-
xiu Historie de la ciutat de Barcelona, d'Alícia Gómez i Caldaya.

Un quadre de classificació documental per a la gestió documental en una
administrado municipal: ¡'experiencia a Sant Boi de Llobregat, de Ro-
ser Latorre i Tafanell.

La problemática deis arxius deis petits i mitjans municipis: un cas concret,
Sant Pere Pescador, de Marisa Roig i Simón.

Projecte d'organització de l'Arxiu d'Imatges de l'Arxiu Historie de la ciu-
tat de Barcelona, de Lidia Díaz i Bautista.

Els arxius de la vila de Bagá. Analisi, actuado arxivistica i descripció deis
fons municipaís i eclesiástics, de Xavier Pedrals i Costa.

Organització i descripció delsfons documentáis de l'Ajuntament de St. Adriá
del Besos (1818-1979), de Teresa Pedrol i Giménez.

Els Arxius Histories de Santa Coloma de Cervelló, d'Anna Duran.
Proposta d'organització de l'Arxiu Municipal de Salou, de Jordi Piqué
L'arxiu munidpat de Blanes: l'organitzadó delsfons histories i el desen-

volupament d'un projecte de localització i recuperado delsfons docu-
mentáis, d'Antoni Reyes.

Organització i descripció del fons documental de l'Ajuntament de Sant Joan
Despl, de Jaume Enric Zamora.



Treballs sobre arxius d'em presa

Projecte d'un arxiu historie per a una empresa de Servéis, Catalana de Gas
d'Anna M. Bragulat i Majoral.

Els arxius d'empresa: algunes consideracions a l'entorn deisproblemes de
la transferencia i de l'eliminació de documents, de Mariona Coraminas
i Noguera, i Marta Jové i Campmojó.

L'organització d'un arxiu d'empresa: iexemple de Ferrocarrils de la Ge*
neralitat d'Antoni Palles i Soler.

Materials per a una recerca. Documentado utilitzada en la investigado per
a la tesi doctoral, «El Poder a través deis grups d'interés. Estudi d'un
cas: el Foment del Treball Nacional 1914-1923», de Magda Selles i
Quintana.

Els arxius d'empresa: una proposta de quadre de classificació d'Albert
Tauté i Tello.

Treballs sobre fons de grans arxius (no municipals)

Inventan deis fons de de la seccióde Protocols de l'Arxiu de la Corona d'A-
ragó de Mercedes Dfaz i Rodríguez.

Una foní notarial sobre el coranatge: el llibre d'ápoques de Bartomeu
Grau, relatiu a la coronado de Maña de Luna (Arxiu de Protocols de
Barcelona), de Mana Elvira i Silleras.

Les al-legacions judicials de l'Arxiu Historie de la Biblioteca de Catalunya,
de Reís Fontanals i Jaumá.

Catálogo de los decorados escenográficos del Archivo Didó (Archivo del
Instituí del Teatre de Barcelona), de Margarita Vázquez i Esté vez.

Proposta de reorganització del fons fotografíe del Museu Marítim de Bar-
celona, de Caries Vicente i Guitart.

Archivo General de la Audiencia Territorial de Barcelona, de Fabiola Zu-
leta i Alejandro.

Catáleg sobre la documentado relativa alsjueus en la serie del notari bar-
ce loní Bonant Rimentol (Arxiu de Protocols de Barcelona), de María Pi-
lar Frago i Pérez.

Catáleg sobre la documentado relativa ais oficis de la construcció que es
troba a l'Arxiu Historie de Protocols de Barcelona, de Matilde Victo-
río i Alsina.

Catáleg de la serie de contribució teritoril de l'Arxiu de la Corona d'Ara-
gó, de Caries López i Cars.

Catálogo de «Capbreus» de monasterios benedictinos del Archivo de la Ca-
rona de Aragón, de Pilar Meilán i Campo.

Catáleg deis pergamins de la Secció del Reial Patrimoni de l'Arxiu de la Co-
rona d'Aragó (Pere el Cerimoniós, 1336-1367) d'Imma Navarro i Molleví.



Invenían de l'Ordre de protocola notaríais del Vendrell, d'Anna Sabarés i
Albenich.

Aproximado a l'estudi de la jurisdicció de l'ordre social i procés d'elabo-
ració del sistema d'arxiu delsjutjats socials de Barelona, de Bibiana Pa-
lomar.

Catáleg deis pergamins de la Cartoixa de Montalegre conserváis a VACA,
(s. XVI), de Xavier Pérez.

Treballs sobre informática

Aplicacions i equipaments informátics ais arxius de Catalunya, de M. As-
sumpció Colomer i Arcas.

Projecte d'informatització de l'Arxiu Historie de Protocols de Barcelona, de
JordiGunzbergiMoil.

Untes mestres per a la informatització d'un arxiu. Teoría i práctica d'ela-
boració d'una base de dades amb el Software CD/iSIS, de Remei Per-
pinya i Morera.

Treballs sobre altres arxius

El sistema d'arxius administratius de la Generalitat de Catalunya i disseny
d'un sistema de gestió de documentado administrativa per a ¡'admi-
nistrado de la Generalitat, de Francesc Balada ¡ Bosch.

El quadre de classificadó del Departament de Cultura, de Montserrat Ca-
nela i Garayoa.

L'organització i el funcionament del sistema de gestió documental i l'Arxiu
del Parlament de Catalunya, de Miquei Casademont i Donay.

Problemática d'organitzaciód'unsfons nobiliarí: l'Arxiu Centellas, de Vir-
ginia Castillo i Sahun.

La cárcel Modelo. Inventario, de Catherina Aguiló i Prieto.
Un sistema arxivtstic per a la UAB, á'Antoni Borfo i Bach.
El sistema d'arxiu a la Universitat Pompeu Fabra, de Joaquim Borras i Gó-

mez.
Projecte d'organització de l'Arxiu Historie Administratiu del Port de Tar-

ragona, de M. Misericordia Escoda i Murria, i Mercé Toldrá i Dalmau.
Organización del Archivo de la Mancomunidad de municipios del Área

Metropolitana de Barcelona, de Virgilio Juez i Coca.
Accés a la documentado. Estudi aplica! a la documentado del Departa-

ment de Justicia de la Generalitat, de Ricard Márquez i Rubio.
Els arxius privats pirinenes, d'Albert Villaró" i Boix.
Aplicado d'un sistema de gestió integral a la documentado. Un cas prác-

tic; la Dtrecció General de Política Lingística, d'lsabel Campos Gon-
zález.



Estudi-proposta de la classifcació deis docutnents específica de! Departa-
ment de Governació (de la Generalitat de Catalunya). (2 vols.), de
M. Antonia Balcells.

Proposta d'ordenament del sistema Arxivístic de la Fundado Pública Ins-
tituí d'Estudis llerdencs i de tractament delfons, d'Emília Capel I.

Inventan delsfons «Narcís Verdaguer i Callís» de VArxiu Nacional de Ca-
talunya, de Rosa Cruells.

CollecciófotográficaHermenterSerra, de Eugenia Freixa.
L'Arxiu d'Imatges F. Cátala Roca- Estudi del seufons i elaborado i apli-

cado d'un sistema de recuperada per mitjans informátics, de Judit
Llompart.

Els documents administratius deis centres docents públics d'educació
primaria, lina altra lectura de la reforma educativa, (2 vols.), de
M. Dolors Martos.

Estudi per a la descripció deis fons judicials del segle xix. De la Coridel
Batlle al Jutjat de Primera Instancia. El fons judicial de Terrassa,
¡820-1835, (2 vols), de Teresa Sala.

Treballs diversos

Proposta de micro-thesaurus per a la base de dades de, Diario de Barce-
lona, de Joan Domingo i Basora.

La transferencia de documents: un estat de la qüestió, de Marc-Aureli Be-
renguer i Casulleras.

Estructura orgánica de la Generalitat Republicana, d'Ángels Bernal i
Cercos.

Arxiu deis arquitectes del segle xx. Tipología documental, d'Andreu Car-
rascal i Simón.

Tesaure BIMA, de Silvia Doménech i Fernández.
Conéixer la Barceloneta: un exemple de la fundó social deis arxius, de

Germá Iturrate i Colomer.
Gestió de documents. Definido i análisi de models, de Joaquim Llansó i

Sanjuan.
Guia documental sobre les relacions polítiques entre Andorra, Catalunya

i Franca (1790-1825; 1830-1835), de Jordi Valmaseda i Castellón.
Proposta de reorganització del fons fotografíe del Museu Maritim de Bar-

celona, de Caries Vicente i Guitart.

Una considerado general s'imposa davant d'aquesta relació tan fecunda de
treballs de recerca, car si hom s'hi fixa bé veurá que tot l'ámbir de Catalunya
s'ha beneficiat d'aquestes denses investigacions. No voldríem pas remarcar so-
lament alguns treballs, pero és ciar que son molts els arxius que ara poden
compiar amb guies, inventaris, quadres de classificació, etc.; estudis, d'altra



pan, que conviden a consultar arxius fins ara mancáis de guies o d'inventaris.
I cal remarcar, per exemple, els treballs relatius a técniques arxivístiques i a la
informática. En molts casos s'han donat a conéixer arxius gairebé desco-
neguts...

Hi ha treballs de recerca, d'altra banda, d'un pes de catalogació molt re-
marcable com, entre d'altres, els següents: sobre l'antiga Delegado d'Hi-
senda de Barcelona, l'intent d'un projecie sobre l'arxiu del Parlament de Ca-
talunya, el treball sobre els arxius de Manresa o de la vila de Baga, fons
d'arxius notaríais del de Barcelona, fons documentáis de Vilanova i la Geltrú,
el projecle d'informatització de l'Arxiu de Protocols de Barcelona, etc.

Déiem al comencament d'aquestes línies que les tres edicions o versions
del Mestratge d'Arxivística havien donat uns resultats ben afalagadors
científicament parlant i ho hem pogut comprovar amb la llarga relació que
hem donat; pero, a mes, els que avui ja posseeixen el títol que la Universi-
tat Autónoma de Barcleona (Bellaterra), a través de l'Institut Universitari
d'Estudis Medievals, els dona, están en disposició de desenvolupar una
completa i seriosa tasca al capdavant deis arxius on puguin treballar, com
realment ja s'ha pogut comprovar respecte ais qui varen cursar el primer o
el segon Mestratge.

Tancat aquest article a la tardor de 1994, encara romandren per recollir
treballs de recerca que per diverses circumstandes no han pogut ser pre-
sentats a lectura i que ho faran oportunament1.

1. A mis de l'article de Ramón Alberc, que hem esmentat publicat a la revista de t'Associació
\rxivers de Catalunya, Uigall, núm. 6, cal veure lambe la darrera relació de treballs, orde-
ts alfabiticament, en la dita revista, Uigall, núm. 7. que ens ha brindat Josep Malas.


