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Resumen 

  

La primera part d’aquest treball està dedicada a la caracterització dels fons personals de 
científics, analitzant-los com a fons personals d’una banda i com a fons de ciència de 
l’altra. Des d’ambdues vessants identifiquem unes característiques pròpies que els 
singularitzen dins d’aquestes tipologies generals, posen de manifest la seva fragilitat i a 
la vegada justifiquen la necessitat d’un tractament arxivístic diferenciat. Advocant per 
una col·laboració activa entre arxivers i historiadors de la ciència, a la segona part es 
proposen unes pautes per al tractament integral d’aquests fons particulars, des de la 
primera gestió de l’ingrés fins a la seva difusió, tenint-ne en compte les especificitats, les 
peculiaritats del context de producció científica i les diverses casuístiques que es poden 
donar en un fons d’aquestes característiques. 

 

Paraules clau: fons personals de científics, tractament arxivístic, tractament integral de 
fons, arxius en història de la ciència 

La primera parte de este trabajo está dedicada a la caracterización de los fondos 
personales de científicos, analizándolos como fondos personales por un lado y como 
fondos de ciencia por otro. Desde ambas vertientes identificamos unas características 
propias que los singularizan dentro de estas tipologías generales, ponen de manifiesto 
su fragilidad y a su vez justifican la necesidad de un tratamiento archivístico 
diferenciado. Apostando por una colaboración activa entre archiveros e historiadores de 
la ciencia,en la segunda parte se proponen unas pautas para el tratamiento integral de 
estos fondos particulares, desde la primera gestión del ingreso hasta su difusión, 
teniendo en cuenta sus especificidades, las particulares del contexto de producción 
científica y las diferentes casuísticas que se pueden dar en un fondo de estas 
características. 

 

Palabras clave: fondos personales de científicos, tratamiento archivístico, tratamiento 
integral de fondos, archivos en historia de la ciencia 
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Abstract 

 

 

 

 

  

The first part of this work is dedicated to the characterization of scientists’ personal 
archives, analyzing them as personal fonds on the one hand, and as science fonds on 
the other hand. From both views a series of unique characteristics emerge, that single 
them out within these general typologies, highlight their fragility and yet justify their need 
for a differentiated archival processing. Advocating active collaboration between 
archivists and historians of science, the second part proposes guidelines for the 
comprehensive treatment of these particular fonds, from the first accession efforts to their 
broadcast, taking into account their specificities, the particularities of scientific creation 
contexts, and the various casuistry that can arise in such archives. 

 

Keywords: scientist’s personal archives, archival processing, comprehensive processing 
of fonds, archives in history of science 
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Preàmbul 

Només recentment han començat els arxivers a mostrar un interès especial per entrar 

a fons en el tractament dels arxius personals de científics. Aquest retard, a Catalunya 

però també a nivell internacional, es pot atribuir a la dificultat que representa la 

identificació i recuperació de fons personals en general, però també a un caràcter 

marcadament tècnic dels continguts, que escapa a la formació de la majoria d’arxivers. 

Un altre factor que hi ha contribuït ha estat l’interès mostrat pels historiadors de la 

ciència, que amb la seva preocupació tradicional per la preservació i la difusió dels 

fons de científics n’han anat cobrint algunes necessitats impulsant diversos projectes. 

En la majoria d’ocasions aquests projectes s’han dut a terme sense assessorament 

especialitzat i sense aplicar criteris arxivístics, però tot i així han contribuït enormement 

a la recuperació de fons personals de científics i a la conscienciació dels seus 

productors. Això ha estat possible des d’un coneixement de les disciplines i els 

llenguatges científics, així com d’una profunda consciència de la fragilitat dels arxius i 

la naturalesa canviant del seu context productiu al llarg de la història. 

Des de la irrupció de la Il·lustració a Catalunya ja ben entrada la segona meitat del 

segle XVIII, es poden reconèixer diverses etapes en el desenvolupament de la ciència 

a casa nostra (Riera i Tuèbols 2000). Inicialment, en un escenari institucional molt 

empobrit, molts il·lustrats cultivaren la ciència per compte propi o comptant amb alguna 

mena de mecenatge. A banda del Col·legi de Cirurgia de Barcelona (fundat el 1760) 

els únics focus de cultura científica sorgiren d’iniciatives de la burgesia comercial 

barcelonina: les Acadèmies de Ciències i de Medicina, i sobretot les escoles de la 

Junta de Comerç, que en part cobrien les mancances degudes a l’absència 

d’universitat. 

Després de la guerra del Francès i durant el segle XIX, en un context d’inestabilitat 

política a l’Estat, es va viure un període de lenta consolidació institucional amb la 

recuperació definitiva de la Universitat de Barcelona (1837) i el reagrupament de les 

escoles de la Junta de Comerç, que culminà amb la seva integració a l’Escola 

d’Enginyers Industrials de Barcelona (creada per reial decret el 1850 amb la represa 

de la industrialització). Amb el canvi de segle, la institucionalització de la ciència 

s’acabà imposant definitivament al mecenatge típic de l’Antic Règim (Riera i Tuèbols 

2000, p.132). 
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Un període d’esplendor s’inicià amb la fundació de l’Institut d’Estudis Catalans (1905) i 

la seva Secció de Ciències (1911). L’establiment de la Mancomunitat de Catalunya 

impulsà la creació de nous centres de recerca i de formació tècnica que esdevingueren 

referents. La tasca de la Mancomunitat es veié truncada amb la dictadura de Primo de 

Rivera (1923-1930), però la instauració de la Generalitat republicana permeté 

ressuscitar l’obra anterior i continuar-la amb projectes com l’establiment de la 

Universitat Autònoma (1933). 

La Guerra Civil i el franquisme suposaren una ruptura traumàtica respecte l’època 

anterior. Al desmantellament de l’obra assolida i a l’aïllament internacional s’hi afegiren 

una minsa inversió en ciència i un absolut control ideològic a tots els nivells. Gran part 

de la comunitat científica fou empesa a l’exili o a l’ostracisme, si bé alguns trobaren 

aixopluc al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), creat el 1940. El 

panorama començà a obrir-se amb la creació de les Universitats Autònoma i 

Politècnica (1968) i de facultats universitàries a Girona, Lleida i Tarragona, però només 

a partir de la recuperació de la democràcia es pogueren iniciar els esforços per 

superar el retard científic arrossegat des del 1936, començant per la recuperació 

d’institucions científiques i la creació de vuit noves universitats catalanes durant els 

anys 1990. 

En poc més de dos segles d’activitat científica a casa nostra, els contextos de 

producció de la ciència han evolucionat al llarg de diverses realitats socials, culturals i 

institucionals. Això ha tingut el seu reflex en la constitució dels fons personals de la 

gent de ciència, però també en una progressiva presa de consciència sobre la 

importància de la seva conservació, per part de la societat però també pels propis 

productors. Prenguem com exemple alguns científics reconeguts procedents de 

diverses èpoques, disciplines i contextos institucionals, i vegem quin ha estat el destí 

de la seva documentació personal: 

Francesc Salvà i Campillo (metge i investigador; Barcelona 1751 - 1828)1 no deixà cap 

fons documental. La única documentació que se n’ha conservat són tres volums de 

registres meteorològics entre 1780 i 1824, conservats a la Reial Acadèmia de Medicina 

de Catalunya, de la que Salvà fou membre i director, i a la qual llegà també la seva 

biblioteca. 

                                                 
1 Com a científic il·lustrat, Salvà s’interessà per moltes disciplines. Com a metge s’esforçà per 
promoure campanyes de vacunació. Fou un dels pioners en l’estudi de les elevacions 
aerostàtiques (1784) i la navegació submarina (1800), i inventà un telègraf electrostàtic que fou 
dels primers a funcionar (1791). També contribuí a la meteorologia registrant de forma contínua 
les condicions atmosfèriques de Barcelona. 
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La documentació de Francesc Santponç i Roca (metge i inventor; Barcelona 1756 - 

1821)2 s’integrà a la de la seva família en morir. En algun moment indeterminat i en 

circumstàncies desconegudes, el fons patrimonial de la família, inclòs el fons personal 

de Santponç, fou dipositat a una notaria d’Olot, on passà de notari en notari fins a Pere 

Basil, els hereus del qual la conserven encara. Tot i que se n’han permès consultes 

ocasionals, no ens consta que s’hi hagi dut a terme cap actuació arxivística. 

De Narcís Monturiol i Estarriol (enginyer; Figueres 1819 - Sant Martí de Provençals 

1885)3 només se’n conserva la correspondència familiar, que fou cedida pels seus 

hereus a la Biblioteca de Catalunya. Per mitjà de donacions de tercers, el Museu 

Marítim de Barcelona ha pogut aplegar un volum important de documentació dels seus 

col·laboradors i de les societats que fundà: Monturiol, Font, Altadill y Cía i La 

Navegación Submarina. 

Josep Comas i Solà (astrònom; Barcelona 1868 - 1937)4 llegà tots els seus béns a 

l’Ajuntament de Barcelona. La seva esposa, com a usufructuària, ho conservà tot fins a 

la seva mort el 1942. Quan la cessió es féu efectiva, l’Ajuntament va lliurar tota la 

documentació a l’Observatori Fabra en qualitat de dipòsit. No es té notícia del seu 

estat ni que s’hi hagi fet mai cap tractament. 

El 1976, la família d’Eduard Fontserè i Riba (meteoròleg i sismòleg; Barcelona 1870 - 

1970)5 donà a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona la biblioteca personal 

i una part del seu fons. La resta, principalment documentació professional, fou donada 

el 1988 a la Cartoteca de Catalunya (allotjada a l’Institut Cartogràfic de Catalunya), on 

                                                 
2 Santponç va estudiar medicina a Barcelona i París entre d’altres. Fou nomenat vicepresident 
de l’Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona (1804) i primer director de l’Escola de Mecànica 
de la Junta de Comerç (1806). Fou pioner de l’enginyeria mecànica dedicant-se entre 1804 i 
1806 a construir màquines de vapor per a la indústria tèxtil. Durant la guerra del francès (1808-
1814) fou cap dels serveis mèdics de l'exèrcit. 
3 Inventor, intel·lectual i polític, Monturiol es dedicà des de la dècada dels 1850 a invencions 
mecàniques. Fou diputat a les Corts i director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
durant la Primera República (1873) És cèlebre per la invenció del primer submarí tripulat amb 
motor de combustió i impulsat per una forma primerenca de propulsió independent per aire. 
4 Comas descobrí diversos asteroides i cometes, que li guanyaren el reconeixement com a 
membre d’honor de nombroses societats astronòmiques internacionals. Fou el primer director 
de l’Observatori Fabra (1904) i fundà la Sociedad Astronómica de España y América (1911). 
També dirigí el Servei d'Astronomia de la Generalitat durant la Segona República i fou sempre 
un molt actiu divulgador científic. 
5 Doctor en ciències fisicomatemàtiques, des de l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona 
Fontserè organitzà i presidí el Servei Horari Oficial (1893), i presentà un projecte d’observatori 
astronòmic per al Tibidabo (1894). Fou l’impulsor i director del Servei Meteorològic de 
Catalunya (1919-1939) i representà Catalunya a l’Organització Meteorològica Internacional. 
Des de 1942, jubilat, presidí la Secció de Ciències de l’IEC en la clandestinitat. 
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també es conserva el fons del Servei Meteorològic de Catalunya. El 2010 ambdues 

institucions, independentment, elaboraren inventaris de les seves parts respectives. 

La biblioteca i el fons personal d’Esteve Terradas i Illa (enginyer, físic i matemàtic; 

Barcelona 1883 - Madrid 1950)6 foren llegats pels seus hereus a l’Institut d’Estudis 

catalans el 1977. Entre el 1999 i el 2002 l’IEC cedí part del material, inclòs el 

bibliogràfic, a la Biblioteca de Catalunya, on encara es conserva. El 2004 el SAC 

(Servei d’Arxius de Ciència) de la Universitat Autònoma de Barcelona tractà i classificà 

els documents conservats a l’IEC. 

Josep Trueta i Raspall (metge; Barcelona 1897 - 1977)7 deixà el seu fons personal en 

mans de la família, que el 1979 en feren donatiu a la Biblioteca de Catalunya. El 2011 

s’elaborà un inventari de la seva correspondència. Per altra banda, l’Arxiu Històric de 

la Universitat de Barcelona conserva la documentació acadèmica de la seva època 

d’estudiant (1915-1921). 

Joan Oró i Florensa (bioquímic; Lleida 1923 - Barcelona 2004)8 llegà el seu fons a la 

Fundació que duu el seu nom, i que ell mateix constituí el 1993 a Lleida. Actualment se 

n’està planejant la digitalització i la seva exposició al futur Museu del Clima i del Medi 

Ambient de Gardeny, a Lleida. No s’hi planteja cap altra actuació arxivística. 

Pere Pascual i de Sans (físic; Sevilla 1934 - Barcelona 2006)9 fundà el 1994 el Centre 

de Física de Benasc, on es troba dipositat el seu fons personal. Aquest consisteix en la 

documentació que quedà al seu despatx després de la seva mort, que fou recuperada 

                                                 
6 Especialitzat en ciències fisicomatemàtiques, Terradas fou professor de les universitats de 
Saragossa, Barcelona i Madrid. Membre de l’IEC des del 1911, fundà l’Institut d’Electricitat i 
Mecànica Aplicades (1919), del qual fou director. Dirigí les Seccions de Telèfons (1916) i de 
Ferrocarrils Secundaris (1918) de la Mancomunitat de Catalunya, i més tard la Compañía 
Telefónica Nacional de España (1929). Membre del CSIC des de la seva fundació (1940), 
també publicà nombrosos articles pedagògics. 
7 Trueta estudià Medicina a Barcelona i el 1922 entrà a l'equip del doctor Manuel Corachan. 
Durant la Guerra Civil fou cap de servei de l'Hospital General de Catalunya, i el 1939 s’exilià a 
Anglaterra, on ajudà a preparar els serveis d'urgència per a la Segona Guerra Mundial. Fou 
membre del Consell Nacional Català de Londres, i el 1954 participà en la primera activitat 
clandestina de la Societat Catalana de Biologia. El 1966 deixa una càtedra d’Ortopèdia a 
Òxford i torna a Catalunya, on rebé múltiples reconeixements fins a la seva mort. 
8 Especialitzat en ciències químiques, el 1952 Oró es traslladà als Estats Units, on des del 1963 
col·laborà en diversos projectes amb la NASA i participà en l’òrgan assessor del Govern dels 
EUA sobre projectes espacials. El 1980 tornà a Catalunya i arribà a ser assessor en temes 
científics del president de la Generalitat, a més de diputat al Parlament de Catalunya. 
9 Investigador de la Junta de Energía Nuclear, Pascual fou nomenat catedràtic a la Universitat 
de València (1963) i a la de Barcelona (1971). Des del 1968 impulsà el Grup Interuniversitari de 
Física Teòrica (GIFT), i jugà un paper molt important en la segona entrada d’Espanya al CERN 
(1983). Des del 1988 fou assessor de la Secretaria d’Estat per a Universitats i Investigació. 
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pels seus deixebles i catalogada pel SAC. Actualment s’està en converses per a 

iniciar-ne la digitalització. 

Si podem considerar aquests casos com representatius, es constata efectivament una 

preocupació creixent per a la conservació dels fons personals de científics, tendència 

que ha contribuït a evitar la desaparició o la dispersió d’aquests arxius. Tot i així, 

només fa relativament poc que s’actua en aquests fons des de la vessant arxivística, i 

tot just ara s’està començant a prendre consciència de la necessitat d’establir 

col·laboracions amb especialistes –científics i historiadors de la ciència– en aquestes 

actuacions. 
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Introducció 

Tot i l’abundància d’escrits on s’exposa i es documenta el tractament d’un fons 

personal en particular, el cert és que existeix poca literatura professional dedicada al 

tractament de fons personals en general; i els casos particulars només poden oferir un 

ajut limitat, especialment davant de casuístiques molt diferents al cas exposat. Aquesta 

mancança és molt més acusada quan ens restringim als fons personals de científics. A 

l’escassesa de literatura, fins i tot la referida a casos particulars, hi hem d’afegir a més 

que en moltes ocasions les iniciatives sorgeixen de projectes d’història de la ciència, 

on no hi participen arxivers, amb les mancances en el tractament que això representa. 

En aquest treball oferim unes pautes per al tractament integral de fons personals de 

científics, tot posant èmfasi en aquells aspectes que els distingeixen de la resta 

d’arxius personals i que, per les seves característiques, en poden dificultar el 

processament arxivístic. Aquestes pautes estan dirigides a arxivers, però també a 

científics i historiadors de la ciència. Aquests col·lectius s’han interessat 

tradicionalment per la recuperació i preservació de fons de científics, estan 

familiaritzats amb les disciplines científiques presents als fons i poden identificar les 

necessitats dels seus usuaris finals; i per tant considerem que poden jugar cert paper 

en el tractament d’aquests fons. 

El treball es divideix en dues parts diferenciades. La primera està dedicada a la 

caracterització dels fons personals de científics, identificant-ne les especificitats i les 

necessitats, i posant-los en valor com a font històrica. A la segona part exposem les 

pautes del tractament en sí, que abasten tot el procés arxivístic des dels contactes 

encaminats a l’adquisició fins a les opcions de difusió. Tot i que algunes 

consideracions tenen un caràcter prou general per a poder ser aplicades a qualsevol 

tipus de fons personal, incidim especialment en aquells aspectes particulars dels fons 

de científics que n’impliquen un tractament específic, o que poden presentar múltiples 

casuístiques segons les circumstàncies concretes de cada fons. 

En ser una guia de caràcter general, pretenem oferir criteris per al tractament que 

permetin adaptacions en funció de cada cas. Tot i que es cobreix tot el cicle del fons, 

incidim molt més en la classificació i la descripció, així com en els aspectes jurídics de 

la negociació de traspàs. D’una banda, perquè és on l’arxiver disposa de més marge 

per a aplicar els seus criteris, i de l’altra perquè es tracta de fases clau que 

condicionen tot el tractament i ús posterior. En canvi, pel que fa a la preservació o la 
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difusió, molt més condicionades per les polítiques de cada institució, ens hem de 

limitar a oferir recomanacions generals encaminades a modular les pràctiques 

habituals segons el cas. 

Aquest treball s’ha confeccionat des de la perspectiva d’un arxiu històric, encaminat 

principalment a la captació i la recuperació –com difícilment pot ser d’altra manera amb 

els fons personals–, i pensant sobretot en fons del segle XX, on predomina la 

documentació en paper. Per tant, les referències a documents electrònics hi són 

escasses, si bé cal tenir-los presents, i cada vegada més, en el tractament de fons 

documentals, fins i tot els personals. 

 

 

Agraïm a Jordi Sequero, arxiver responsable del Servei d’Arxius de Ciència de la UAB, 

el seu ajut i orientació, especialment pel que fa a les tasques desenvolupades des 

d’aquest Servei; a Antoni Roca, director del Centre de Recerca d’Història de la Tècnica 

de la UPC, la informació sobre l’estat i la localització d’alguns fons de científics en 

l’actualitat; a Maria Elvira, professora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació 

de la UB, la seva bona disposició i les indicacions per a la localització de bibliografia; i 

a Mònica Bonich, del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC, els seus 

consells i suggeriments. 
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1 Els fons personals de científics 

1.1 Caracterització dels fons personals de científics 

Entre el conjunt heterogeni que representen els fons personals, els fons de científics 

mereixen una atenció especial, tant per la seva naturalesa com pel seu contingut. Tot i 

que aquests no deixen de constituir una varietat particular de fons personal, i com a tal 

se’ls ha de considerar, veurem que n’emergeixen algunes particularitats que, si més 

no, fan recomanable un tractament específic. 

En aquesta primera part analitzem les especificitats d’aquest tipus particular de 

producció documental des de dues vessants. La primera, en tant que fons personal, un 

tipus de fons privat molt present i ben definit en la nostra tradició arxivística. La 

segona, com a tipus especial de fons científic, una distinció que no es té tant en 

compte en el nostre entorn com a tipologia de fons, però que diversos autors han 

identificat, especialment en la pràctica arxivística francesa. 

1.1.1 Els fons de científics com a fons personals 

El Glossary of Archival and Records Terminology editat per la Society of American 

Archivists (Pearce-Moses 2005) descriu els fons personals com: 

«1. Documents created, acquired, or received by an individual in the course 

of his or her affairs and preserved in their original order (if such order 

exists). – 2. Nonofficial documents kept by an individual at a place of 

work». 

La primera accepció es correspon amb el que generalment entenem per fons personal 

des del punt de vista teòric, és a dir, «el conjunt de documents, de qualsevol tipologia i 

en tota mena de suports, creats o aplegats per una persona en el curs de la seva 

trajectòria vital com a resultat de les seves activitats privades i públiques» (Fernández 

Trabal 2008, p.19). Aquesta definició està en línia amb el principi arxivístic de respecte 

a la unitat de fons, però no sempre es correspon en tots els casos. En algunes 

ocasions, especialment amb professionals (inclosos els científics) que han 

desenvolupat la seva activitat sobretot des d’una sola institució (universitats, centres 
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de recerca, etc.), es parla de fons personal quan, en realitat, aquesta institució només 

custodia la seva documentació professional, cas que s’ajustaria més a la segona 

accepció recollida al Glossary. Les circumstàncies en què es poden donar un o altre 

cas les tractem més endavant, en parlar de les primeres actuacions. 

En tot cas, els fons personals són un tipus de fons especialment delicat. Com a fons 

privats, queden al marge de tota regulació i la seva conservació depèn de la iniciativa 

del seu productor. A més, és molt difícil establir polítiques de seguiment d’aquests 

fons, ja que resten totalment desconeguts fins que abandonen l’esfera privada en què 

s’han creat. I no és fins el moment que surten d’aquest àmbit privat que podem fer-nos 

una idea del seu interès, així com les seves necessitats de tractament, que a més són 

molt difícils de preveure d’entrada donada l’enorme varietat de casuístiques que en 

poden afectar la creació. 

En tant que creats i aplegats per un científic en el desenvolupament de les seves 

activitats, els fons de científics participaran de les particularitats dels fons personals pel 

que fa al seu contingut, la seva estructura, la seva naturalesa jurídica, etc. En aquest 

sentit, són equiparables a altres fons personals més “populars”, com són els d’artistes, 

escriptors, fotògrafs i fins i tot polítics. De la mateixa manera, també en trobarem que 

només consisteixin en la documentació de treball –generalment en una determinada 

institució–, o bé que també incorporin la seva documentació personal i familiar. 

1.1.2 Els fons de científics com a fons de ciència 

Els fons personals de científics comparteixen característiques amb un altre grup de 

fons que anomenarem fons científics o fons de ciència, que caldrà caracteritzar abans 

d’analitzar-los. Cal dir que el mateix Glossary of Archival and Records Terminology 

(Pearce-Moses 2005), que compta amb 2.617 entrades, no fa cap referència a 

documents de naturalesa “científica”, però darrerament diversos autors han identificat 

els fons científics com una tipologia particular, entre d’altres, des del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC) i, especialment, des del seu equivalent francès, 

el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). 

A grans trets, entenem per fons de ciència tot fons produït al voltant de la pràctica 

científica. La versatilitat del concepte “pràctica científica” permet comprendre-hi, a més 

dels fons de les institucions de recerca o dels investigadors, els fons de productors que 

desenvolupen o apliquen ciència d’alguna manera: empreses (tecnològiques, 

farmacèutiques…), professionals liberals (metges, arquitectes…), etc. 



Miquel Terreu Gascon / 15 
 

Therèse Charmasson, conservadora en cap de patrimoni documental del CNRS, i 

també investigadora del Centre Alexandre Koyré de recerca en història de les ciències 

i de les tècniques, estableix un criteri de selecció utilitarista més enllà de la mera 

procedència: 

«On entendra donc par “ archives des sciences ” […] toutes sources 

d’archives permettant d’étudier l’évolution générale des politiques de 

recherche et d’enseignement scientifiques, l’évolution de telle discipline 

scientifique particulière ou encore l’apport de tel ou tel scientifique au 

développement des connaissances» (Charmasson 2006, paràgraf 7). 

Carmen Pérez-Montes i Mar Caso Neira, després d’una investigació sobre el patrimoni 

documental del CSIC duta a terme des de la seva Biblioteca General d’Humanitats, tot 

i no aventurar definicions, identifiquen d’entrada l’existència de dos blocs en la 

documentació generada per l’activitat científica: «los generados por la obligada parte 

administrativa que acompaña toda institución, centro o proyecto científico, y los […] 

“papeles” donde los investigadores hacen sus anotaciones, recogen los resultados de 

sus observaciones o esbozan las líneas de lo que investigan.» (Pérez-Montes, Caso 

2003, p.2). Coincideixen en això amb Alicja Kulecka després de dedicar-se als arxius 

de ciència en l’àmbit francès (Kulecka 2000). A grans trets, el primer bloc es 

correspondria a la documentació produïda per la institució científica en qüestió, de 

caràcter principalment administratiu; i el segon bloc, de contingut més tècnic, 

englobaria els documents de treball dels investigadors. 

Pérez-Montes i Caso Neira constaten que en general la documentació del primer bloc 

té assignats uns espais de conservació al propi organisme o, en els millors casos, són 

transferits a arxius centrals o històrics un cop perduts els seus valors primaris. Els 

segons, en canvi, són nonofficial documents de vigència molt efímera, la conservació 

dels quals es deu sovint a l’atzar, i que són per tant els més delicats. D’aquestos en 

distingeixen dos tipus: els arxius dels departaments o laboratoris –que reflecteixen el 

dia a dia de la recerca– i els dels equips de recerca o dels mateixos investigadors, que 

reflecteixen l’evolució dels seus treballs (Pérez-Montes, Caso 2003, p.2). 

Per la seva banda Charmasson arriba independentment a conclusions similars, 

distingint tres grans categories en funció de la seva provinença: els arxius 

d’administració dels centres de recerca i ensenyament científics; els arxius de la 

pràctica científica d’aquests centres (que inclou els arxius dels seus laboratoris, de les 

unitats de recerca, etc.); i els arxius personals dels científics. 
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En qualsevol cas, no és sempre el caràcter tècnic del seu contingut el que marca la 

consideració d’un fons com a científic, sinó la seva provinença i, en darrer terme, la 

seva utilitat com a font per a la història de la ciència (Charmasson 2006, paràgraf 7; 

Pérez-Montes, Caso 2003, p.3). Aquest denominador comú engloba fons que 

jurídicament i estructuralment poden ser molt diferents: fons dels científics (privats), 

fons empresarials o institucionals (públics o privats), etc. Al respecte, Charmasson 

insisteix que «La notion de provenance d’où découle le statut juridique des archives est 

en effet primordiale pour la collecte, la conservation et la communication des archives» 

(Charmasson 2006, paràgraf 8). 

Dels diversos fons de ciència, precisament els produïts pels mateixos que duen a 

terme la recerca o activitat científica són els més volàtils. La resta de fons científics  

–seguint Charmasson o Pérez-Montes i Caso Neira– són produïts per institucions, que 

encara que poden ser de caràcter privat s’entén que disposen de cert control 

documental; però els personals escapen per força a tot control, independentment que 

la institució sigui pública o privada. Especialment en un context institucional, no és 

estrany que el científic que hi desenvolupa la seva tasca no arribi a ser conscient que 

està produint un fons documental amb els seus papers de treball, i si ho és, els sol 

donar una importància secundària respecte a les seves publicacions oficials. 

Un altre aspecte destacat dels fons personals de científics (o, com a mínim, de la seva 

documentació professional) és el seu caràcter marcadament tècnic i especialitzat, en 

tractar-se de la producció documental que es genera en contacte més directe amb la 

pràctica científica. Això els diferencia de la resta d’arxius de ciència: dels de gestió 

administrativa d’institucions i, en menor mesura, dels associats al seguiment de 

programes de recerca. Aquesta particularitat, que es suma a la complexitat pròpia dels 

fons personals, exigirà una mínima familiaritat amb la disciplina i el mateix context de 

la pràctica a l’hora de tractar-los; d’entrada per a poder-ne interpretar correctament el 

contingut, però també a l’hora de planificar-ne el tractament. 

1.1.3 Característiques dels fons personals de científics 

Entendrem per fons personal de científic aquell produït per un científic en el 

desenvolupament de les seves funcions; per tal de ser considerat com a tal, ha de 

comptar com a mínim amb la seva documentació professional. Tot i que més 

habitualment els productors seran investigadors en una institució de recerca o 

docència (típicament, universitats), l’amplitud del terme “científic” també permet 
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incloure-hi professionals que exerceixen la seva professió independentment 

(professionals liberals com ara metges, arquitectes, enginyers…). 

Pel fet d’haver estat produït en contacte directe amb la pràctica científica, el fons 

personal d’un científic –o com a mínim la documentació relacionada amb la seva 

activitat professional– es caracteritzarà per un llenguatge marcadament tècnic i 

especialitzat. Això sempre representarà una limitació per als no especialistes, que en 

alguns casos pot arribar a comportar una autèntica impossibilitat de fer-se una idea del 

contingut i el que representa. Aquesta és una circumstància que caldrà tenir en 

compte, per exemple, a l’hora de planificar-ne el tractament. 

Tractant-se de fons personals, ens podem trobar múltiples casuístiques, però ja hem 

esbossat més amunt que ens enfrontarem típicament amb dos tipus de fons de 

científics: d’una banda, aquells que només contenen documentació professional; de 

l’altra, aquells que, a més, també comprenen la documentació personal i familiar, el 

que entenem per fons personal en el seu sentit més complet. A més, especialment en 

el cas dels fons de perfil únicament professional, hi podrà ser habitual la presència de 

documentació produïda pròpiament per la institució on hagi desenvolupat la seva 

professió, la identificació i separació de la qual representa un dels problemes típics del 

tractament de fons personals. 

En general, els fons que només consten de documentació professional reflecteixen 

una trajectòria desenvolupada des d’una determinada institució. En aquests casos, 

normalment la iniciativa ha sorgit de la pròpia institució, encara que es compti amb 

l’acord del productor o dels seus hereus. Per contra, els fons més complets solen ser 

els produïts per professionals al marge de la pràctica científica institucionalitzada, o bé 

per personalitats molt reconegudes i que generen prou interès per a fer l’esforç 

d’aplegar tots els seus “papers”. Amb tot, la història de cada fons és única, i més enllà 

d’aquestes ens podem trobar amb moltes altres casuístiques. 

1.2 El valor dels fons personals de científics 

Com tot fons personal, els fons de científics testimonien la visió del món del seu 

productor atès el seu context sociocultural. Això fa que resultin insubstituïbles a l’hora 

de comprendre i valorar una determinada realitat històrica, inclòs qualsevol 

desenvolupament científic. 

Els fons de científics tenen d’entrada un incomparable valor històric i testimonial a 

l’hora de documentar la pràctica científica, ja que en són el testimoni més immediat, 
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produïts precisament per aquells que “fan la ciència”. En el cas de qui ha exercit la 

seva disciplina professionalment –especialment metges–, els fons poden tenir o haver 

tingut a més certs valors administratius i jurídics. En la majoria de casos, però, estarem 

davant de documentació produïda fora dels circuits administratius, documents de 

treball, amb escàs valor jurídic; aquest serà el cas més habitual amb científics que 

desenvolupen la seva recerca des d’algun centre d’investigació. 

De forma una mica sorprenent, ni tan sols els mateixos productors solen atorgar valor 

probatori o testimonial (o cap valor en absolut) als seus documents de treball a l’hora 

de fer valer la seva contribució en un determinat camp. Un exemple d’aquesta actitud 

generalitzada ens el dóna Xavier Roqué: 

«La memòria de la ciència contemporània és viva, però fràgil, com va 

constatar Margaret Gowing, historiadora de l’energia atòmica a la Gran 

Bretanya, en entrevistar James Chadwick, un Nobel que havia jugat un 

paper clau en el desenvolupament del projecte nuclear britànic. Chadwick 

conservava a casa una habitació plena d’arxivadors que documentaven les 

seves activitats científiques, administratives i diplomàtiques, però quan 

Gowing li va preguntar què en faria va respondre simplement que els 

cremaria» (Roqué 2003a, p.344). 

Efectivament, en l’esfera científica i acadèmica les contribucions, els reconeixements, 

el prestigi es valoren en funció de les publicacions, i no dels quaderns de notes o 

d’altra documentació, que només es concep com a treball preparatori d’una publicació 

final. En canvi, per als historiadors de la ciència aquesta documentació tindrà una 

importància primordial. Charmasson també assenyala la importància de poder estudiar 

l’entorn familiar, intel·lectual i social en el qual el científic desenvolupa els seus treballs 

(Charmasson 2006, paràgraf 12). 

Aquesta dicotomia entre les publicacions científiques i la documentació personal i de 

treball es relaciona directament amb la distinció entre el context de la justificació i el 

context del descobriment de les teories científiques, enunciats per primera vegada per 

Hans Reichenbach (Reichenbach 2006; Reichenbach 1938). Així, les publicacions són 

un testimoni típic del que en filosofia de la ciència es coneix com context de la 

justificació, és a dir, els mecanismes pels quals s’argumenten les raons segons les 

quals, en ciència, s’ha d’acceptar una hipòtesi. 

Per contra el fons personal, que documenta el context de la pràctica científica i del 

propi científic, és un testimoni valuosíssim del context del descobriment, força més 

volàtil, ja que es refereix pròpiament a la invenció de la hipòtesi científica, qüestió més 

http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/epis7sc3.htm
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psicològica, sociològica o històrica que no pas racional. Documentar aquest processos 

és un dels interessos principals de la història de la ciència. 

A més d’una font inestimable per a la història de la ciència –i, en menor mesura, també 

per a la filosofia de la ciència–, els fons personals de científics poden arribar a ser molt 

rellevants per als científics de la pròpia disciplina i, per què no dir-ho, per a la història 

general. 

1.3 L’aportació del tractament arxivístic 

El tractament arxivístic consisteix en l’aplicació d’un seguit de tècniques sistemàtiques 

amb l’objectiu últim de preservar els documents i fer-los accessibles als seus usuaris 

per a facilitar-ne l’explotació. En el nostre cas, el tractament integral abasta des de la 

identificació del fons, i passa per la gestió del seu ingrés, la classificació i ordenació de 

la documentació, la seva descripció i la instal·lació definitiva. Totes aquestes 

actuacions van encaminades a servir el millor possible els usuaris que hagin d’accedir 

al fons, i val a dir que el seu resultat final serà més bo com més capaç es sigui de 

captar el contingut i l’estructura inherents als fons i plasmar-los formalment. 

Per començar, tota actuació sobre un fons, per petita que sigui, contribueix com a 

mínim a la seva preservació. Així, només el simple fet d’identificar-los ja representa un 

gran pas en fons als quals mai ningú s’ha dedicat, que per desconeixement romanen 

amagats en despatxos o abandonats en algun racó, i que corren el perill de 

desaparèixer a la primera ocasió. A partir d’aquí, el tractament, poc o molt exhaustiu, 

aplana el camí per a assegurar-ne la conservació, atraure-hi atenció i permetre’n la 

seva difusió. 

En segon lloc, el tractament arxivístic permet determinar exactament quin és el 

contingut del fons: volum total, existència de diversos formats i suports, etc., cosa que 

ens permet establir les millors condicions d’emmagatzematge per a la seva 

conservació. A més, ofereix una eina de control que pot ajudar a evitar-ne futures 

dispersions o desmembraments, ja siguin involuntaris o intencionats. 

Però sobretot, el tractament arxivístic fixa la part més intangible del fons: la seva 

organització i la seva estructura. En aquest sentit, el fons és més que la suma dels 

documents que l’integren, i la resta és la forma com els documents es relacionen entre 

sí en el seu context de producció. D’aquesta manera, una bona classificació permet a 

l’usuari fer-se una idea més exacta de l’organització general del fons, d’allò que 

comprèn i de com s’articula. A la pràctica, també contribueix a facilitar-ne la consulta. 
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Finalment l’actuació arxivística sobre el fons és la única manera d’obtenir els 

instruments que en permetran la consulta als seus usuaris: quadres de classificació, 

catàlegs, inventaris, etc. Sense aquestes guies, indissociables de les tasques 

d’identificació, classificació, ordenació, descripció, l’usuari no disposa d’eines per a 

enfrontar-se al fons de manera eficient, ni de gaire perspectiva d’èxit en la seva cerca. 

I tal i com constaten Joan Boadas i altres, els usuaris dels arxius són cada vegada 

més exigents pel que fa a les eines que han de resoldre les seves necessitats 

d’informació (Boadas, Casellas et al. 2001, p.37). 

Sotmetre un fons a un bon tractament arxivístic, tot i que resulta costós, li aporta una 

riquesa extra, que va molt més enllà de “tenir-lo ordenat”. Tractar un fons vol dir 

investigar-ne l’estructura interna (a vegades, fins i tot reconstruir-la), però també 

implica tenir identificades les circumstàncies de la seva producció. Més enllà dels 

propis documents, en la descripció apareix l’element contextual, que pot resultar tant 

rellevant per a l’investigador com el propi document que necessita consultar. En 

definitiva, el tractament marca la diferència entre un munt de papers i un fons: sense 

actuar-hi no es poden garantir unes bones condicions per a l’accés als documents, que 

n’és l’objectiu últim. 

1.4 Un estat de la qüestió 

1.4.1 Antecedents 

L’interès de la disciplina arxivística pels fons de ciència es remunta als anys 1970, 

especialment als Estats Units, quan es constatà la gran quantitat de documentació que 

s’havia generat associada a l’enorme desenvolupament de la ciència i la tecnologia 

des de la Segona Guerra Mundial. Els primers col·lectius a manifestar aquesta 

preocupació, inèdita fins aleshores, no foren inicialment els professionals de 

l’arxivística, sinó els científics i els historiadors de la ciència. Així, el 1977 ja es discutí 

per primera vegada la problemàtica dels arxius en un congrés internacional d’història 

de la ciència (XVth International Congress of the History of Science, Edinburgh 10-19 

August 1977). 

El 1978, per iniciativa de la National Science Foundation, es creà el Joint Committee 

on Archives of Science and Technology (JCAST), amb representants de la History of 

Science Society, la Society for the History of Technology, la Society of American 

Archivists i, incorporada posteriorment, la Association of Records Managers and 
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Administrators (Kepley, Stone 1984, p.297). La seva missió fou la de preparar un 

informe sobre l’abast de la problemàtica dels arxius de ciència i tecnologia, i suggerir-

hi possibles solucions. Al seu informe final (Understanding Progress… 1984), el 

JCAST dividia el problema en àrees de responsabilitat: per al govern, les universitats, 

les societats científiques i històriques, els instituts de recerca, i els centres d’història de 

la ciència. També posava especial èmfasi de la preservació de la “informal 

communication” més que no pas la literatura publicada o fins i tot els informes de 

reunions formals. 

Paral·lelament, el 1979 la UNESCO havia establert el Records and Archives 

Management Programme (RAMP) amb la missió de conscienciar el públic general, els 

responsables i els tècnics de la importància dels arxius, tot assistint els estats 

membres de la UNESCO en polítiques d’arxiu. Dels més de 100 estudis publicats des 

d’aleshores, només dos es dedicaren a arxius científics (Tirmizi 1982; Jubb 1984), i 

únicament en la seva vessant administrativa. 

Calgué esperar el 1994 perquè el Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA), des de la 

seva Secció d’Arxius d’Universitats i d’Institucions de Recerca (SUV), creés un 

Subgrup d’Arxius de Ciència. Dos anys després, aquest organitzà, en col·laboració 

amb la International Union of History and Philosophy of Science (IUHPS), un seminari 

internacional que es dedicava per primera vegada al problemes dels arxius de la 

ciència contemporània (Archiving the Records of Contemporary Science, Liège 28-29 

May 1996). Aquesta col·laboració es repetiria l’any següent amb la participació al XXth 

International Congress of History of Science (Liège 20-26 July 1997) amb un simposi 

sobre arxius de ciència (Roqué 2003a, p.344). 

Entre 2003 i 2009, els projectes de col·laboració entre els àmbits de l’arxivística, de la 

pràctica científica i de la història de la ciència tingueren un nou vehicle de projecció 

amb la sèrie de cinc congressos internacionals Future Proof. En aquests congressos, 

dedicats als arxius de la ciència contemporània, historiadors de la ciència i arxivers de 

diversos països presentaven i debatien qüestions relacionades amb l’adquisició, 

tractament, conservació i difusió del llegat documental de la ciència contemporània. A 

més dels fons personals de científics, les temàtiques tractades incloïen els registres 

digitals de recerques en curs a grans laboratoris internacionals, el tractament i 

conservació de documents nascuts digitals, fons d’imatges, entrevistes, arxius 

institucionals. 
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1.4.2 Alguns projectes internacionals 

Seria impossible intentar ressenyar aquí totes les actuacions dutes a terme en fons 

personals de científics. Sí ens referirem, però, a algunes iniciatives que, en aquest 

context internacional de presa de consciència del valor dels arxius de ciència, s’hi han 

aproximat d’alguna manera específica. 

Un dels primers projectes de cert abast en aquest sentit es dugué a terme al Regne 

Unit, des de la Comissió Mixta d’arxius de ciència i tecnologia. Creada conjuntament 

per la Royal Society de Londres i la Historical Manuscripts Commission el 1967, la 

seva missió inicial consistia en analitzar les disposicions vigents al país pel que feia a 

la localització, preservació i difusió dels arxius d’interès per a la història de la ciència i 

la tecnologia. Entre d’altres actuacions, aquesta Comissió engegà un estudi pilot sobre 

la preservació dels documents produïts per científics i enginyers britànics 

contemporanis, que va resultar en la creació el 1973, a Òxford, del Contemporary 

Scientific Archives Centre. Lluny de constituir-se com un arxiu tradicional, aquest 

centre estava gestionat per acadèmics historiadors de la ciència, i actuava més aviat 

com una unitat de treball que localitzava i processava aquests fons personals abans 

de dipositar-los a terceres institucions (Roqué 2003a, p.345). 

La unitat, traslladada el 1987 a la Universitat de Bath amb el nom de National 

Cataloguing Unit for the Archives of Contemporary Scientists (NCUACS), seguí 

dedicant-se a la mateixa missió. A més de localitzar, catalogar i trobar dipòsit pels fons 

de científics i enginyers britànics contemporanis, quan era necessari també actuava 

d’intermediari entre els científics o els seus hereus i els centres d’arxiu en la gestió de 

la custòdia i el dipòsit dels fons. Cal dir que, ja sigui amb un o altre nom, en els seus 

39 anys d’existència (la NCUACS desaparegué el 2009), en cap informe d’actuacions 

es va fer mai cap referència a la metodologia arxivística adoptada ni a les normes de 

descripció utilitzades, ni l’adaptació a estàndards britànics o internacionals (Harper 

2004). Podem suposar que aquests no existien, ja que es donava molta més 

importància a “rescatar” el màxim de fons possible que no pas a tractar-los 

adequadament des del punt de vista arxivístic. 

Una altra iniciativa important sorgida al Regne Unit de forma independent s’ocupà 

també de fons personals de científics, si bé no exclusivament: la Navigational Aids for 

the History of Science, Technology & the Environment (NAHSTE), dedicada a arxius 

de ciència i tecnologia. Es tractava d’un programa desenvolupat des de la Universitat 

d’Edimburg entre el 1999 i el 2002 per a la difusió del patrimoni documental de les 

universitats escoceses d’Edimburg, de Glasgow i Heriot-Watt (Pérez-Montes 2006, 
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pp.108-109). Dut a terme i finançat des d’un programa de suport a la recerca en 

biblioteques, no estava vinculat a l’àmbit arxivístic directament, tot i que la tasca 

desenvolupada al NAHSTE sí va seguir estàndards internacionals com ISAD(G), 

ISAAR(CPF), EAD (NAHSTE, web). 

A diferència d’Anglaterra, on els impulsors d’aquestes iniciatives solen respondre a un 

perfil d’historiador de la ciència, a França els que primer van començar a prestar 

atenció als arxius científics van ser sobretot els arxivers, des dels Archives Nationales, 

amb la participació activa del CNRS. Tan aviat com el 1987 es creà una missió 

permanent dels Archives Nationales al CNRS amb l’objectiu d’afavorir la conservació 

dels arxius sorgits de la recerca en ciència i tecnologia. Aquesta missió culminà la 

seva tasca el 1993 amb la creació del programa ARISC (Archives Issues des Sciences 

Contemporaines), dirigit per un comitè amb representació dels diversos departaments 

del CNRS, el conservador dels Archives Nationales, i historiadors de la ciència i la 

tècnica. El programa, que es proposava estudiar el patrimoni produït i usat en recerca 

des del 1950 (documents, però també instruments i altres materials), disposà des del 

començament d’una secció especialitzada en arxius personals i familiars dirigida per 

arxivers (Welfelé 1994). La política de treball de l’ARISC propugnava, entre d’altres, la 

introducció de tècniques arxivístiques als laboratoris i centres de recerca buscant la 

col·laboració dels investigadors també des dels arxius de gestió (La puesta en valor… 

2002, apartat 2.6.2). Fins a la seva extinció l’any 2000, a més de recollir i actuar sobre 

nombrosos fons de científics, també publicà al CNRS algunes guies per al seu 

tractament, així com directrius internes per als propis investigadors del CNRS sobre la 

conservació de la seva documentació de treball. No consta enlloc quins estàndards 

arxivístics es tingueren en compte a l’hora d’actuar sobre els fons, però la concepció i 

la participació d’arxivers en el projecte des del primer moment ens fa pensar que s’hi 

dugué a terme una tasca rigorosa en aquest sentit. 

De l’ànim col·laboratiu entre arxivers i historiadors de la ciència de la NCUACS i de 

l’ARISC sorgí el 1997 el CASE (Cooperation on the Archives of Science in Europe) 

com a grup de cooperació a nivell europeu, dedicat a la promoció i al 

desenvolupament dels arxius científics contemporanis, així com a impulsar projectes 

de recerca arxivística en ciència contemporània. Sense una seu definida, el grup 

buscava el contacte i la cooperació entre iniciatives sorgides en diversos països 

europeus (La puesta en valor… 2002, apartat 2.6.2). Sota la coordinació de la 

NCUACS, el grup CASE impulsà la celebració de la sèrie de congressos Future Proof 

entre 2003 i 2009, any en què tots dos desapareixen (Roqué 2003a, p.345). 
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Una iniciativa interessant per procedir directament d’una institució científica és la dels 

Arxius per a la Història de la Max Planck Society (Archiv zur Geschichte der Max-

Planck-Gesellschaft), fundats el 1976. Aquests arxius es crearen per a custodiar 

material publicat i inèdit, així com audiovisuals, que poguessin documentar la història 

de la Max Planck Society (Max-Planck-Gesellschaft, MPG), una xarxa alemanya 

d’instituts de recerca científica amb reputació mundial (MPG, web). Els Arxius de la 

Max Planck Society custodien més de 200 fons personals de científics que han 

treballat o han estat vinculats a la MPG i la seva predecessora, la Kaiser-Wilhelm-

Gesellschaft. Amb la vocació de completar els seus fons, desenvolupa un programa de 

contacte amb familiars i hereus d’antics col·laboradors per a incorporar nous fons, així 

com la documentació personal dels productors dels quals ja custodia la documentació 

professional. A nivell intern, també pren mesures per a conscienciar els investigadors 

de la importància dels seus documents de treball i els assessora en la cessió dels seus 

documents personals (Kazemi 2005). 

A Suïssa, el CERN (Organització Europea per a la Recerca Nuclear), paradigma 

internacional d’institució dedicada a l’alta recerca científica pura, també disposa d’una 

política d’arxiu pròpia. L’arxiu del CERN es gestiona d’acord amb els estàndards 

internacionals, observant les normes ISAD(G), ISAAR(CPF) i EAD. Els fons que 

preserva són bàsicament administratius, científics i tècnics, encaminats sobretot a 

documentar la seva història. Només custodia un fons personal: el de Wolgang Pauli 

(físic austríac, Nobel el 1945), que li fou donat pels seus hereus (Hollier 2001). 

Un exemple diferent d’iniciativa encaminada a la preservació dels fons personals de 

científics és la de l’American Institute of Physics, als Estats Units, que ha desenvolupat 

una guia en línia dirigida als seus investigadors. En aquesta guia es donen pautes per 

a determinar amb criteris arxivístics quins documents han de conservar, decidir a 

quines institucions els poden cedir, quins procediments han de seguir a l’hora de 

gestionar la donació, etc. La guia s’emmarca en una política de conscienciació basada 

en la necessitat de conservar unes fonts que són imprescindibles per als historiadors 

de la ciència (AIP, web). 

A banda d’aquestes iniciatives, existeixen multitud de projectes dedicats a la 

recuperació, conservació i difusió dels fons personals de científics d’especial 

rellevància històrica. A tall d’exemple, farem referència a un parell d’experiències que 

ens semblen interessants. D’una banda, Einstein Archives, que enguany ha llençat la 

seva nova pàgina web (Einstein Archives, web). Es tracta d’un projecte conjunt de la 

Universitat Hebrea de Jerusalem i el California Institute of Technology per a la 

catalogació i digitalització dels manuscrits científics i no científics produïts per Albert 
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Einstein. En general segueix criteris arxivístics –ús d’un quadre de classificació 

funcional, descripció multinivell– si bé no aplica cap norma arxivística concreta; la 

descripció es fa en forma de catàleg sumari. 

Un altre exemple que val a destacar és el fons de Charles Darwin, conservat a la 

Biblioteca de la Universitat de Cambridge, que entre 1945 i 1991 ha anat recollint-ne 

molta documentació dispersa i integrant-la al fons (Cambridge University Library, web). 

El que resulta més interessant d’aquest cas és el projecte que s’hi desenvolupà 

paral·lelament per al tractament de la seva correspondència, el Darwin 

Correspondence Project, consultable en línia (University of Cambridge, web). Aquesta 

iniciativa inclogué l’elaboració d’un control d’autoritats pels corresponsals i els llocs 

geogràfics, un calendari d’emissió i recepció de les cartes, descripcions de la temàtica 

general de cada document, la transcripció dels textos i algunes digitalitzacions. 

Pel que fa a l’Estat Espanyol, existeixen moltes institucions científiques, especialment 

universitats, que potencialment poden haver tractat fons personals de científics, però 

des d’on més s’han treballat en aquesta direcció ha estat des del CSIC. A principis 

dels 2000, la seva Biblioteca General d’Humanitats inicià un programa de localització 

de fons personals de científics a tots els centres del CSIC. Com a resultat, s’hi 

constatà que la majoria de fons d’aquestes característiques es trobaven allotjats en 

biblioteques, fruit de donacions, i algun més en departaments de recerca, fruit de 

l’abandó (Pérez-Montes, Caso 2003, pp.6-7); en qualsevol cas, molts d’ells no havien 

rebut el tractament adequat, si n’havien rebut algun. Des d’aleshores, a més de la 

tasca de localització, s’han fet esforços per a establir criteris unitaris d’identificació i 

tractament; adoptar els estàndards arxivístics internacionals basats en la ISAD(G) 

(Pérez-Montes 2006, p.115); inculcar als diversos actors implicats el valor d’aquest 

tipus de fons de cara a la seva conservació (Pérez-Montes, Caso 2003, p.17); aprofitar 

les plataformes que proporciona el CSIC per a la seva difusió; etc. Cal fer notar que, 

en totes aquestes actuacions, sempre s’ha comptat amb la cooperació entre 

bibliotecaris, arxivers i científics (Pérez-Montes 2006, p. 115). 

1.4.3 Els fons de científics a Catalunya 

A Catalunya es conserven fons personals de científics en arxius comarcals, històrics 

provincials, o fins i tot municipals, especialment en el cas de científics de relleu en 

àmbits locals. També les universitats conserven fons d’investigadors que hi han 

desenvolupat la seva tasca. La majoria de fons personals de científics identificats a 

Catalunya es concentren, però, en tres institucions: el Museu d’Història de la Medicina, 
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la Biblioteca de Catalunya i l’Arxiu Nacional (SAC, ‘els fons’). Pel que fa a l’Institut 

d’Estudis Catalans, cal fer notar que la presència de fons de científics hi és 

pràcticament anecdòtica, amb només dos dels gairebé 20 fons personals que s’hi 

conserven, donats en la seva majoria per antics membres i on predominen 

historiadors, escriptors i polítics (IEC, web a). 

El Museu d’Història de la Medicina conserva aproximadament uns 20 fons de metges 

catalans, dels quals només en té tres d’inventariats (MHMC, web, ‘col·leccions > arxius 

de la professió > arxius del museu’). A la Biblioteca de Catalunya n’hi ha dipositats 

menys de 10, però el seu tractament és més uniforme (BC, web). L’Arxiu Nacional, 

entre els seus fons de personalitats dels segles XIX i XX, en custodia uns 30 de 

científics, com ara el de Pere Bosch i Gimpera (arqueòleg) o el d’Eduard Fontseré i 

Riba (meteoròleg, astrònom i sismòleg) (Montejo Uriol 1998, p.61). Tant la Biblioteca 

de Catalunya com l’Arxiu Nacional segueixen unes directrius estàndard de descripció 

de fons personals (l’ANC, per exemple, ha elaborat un quadre de classificació genèric 

per a aplicar a fons personals), i el tractament que es dóna als fons de científics no és 

diferent del que puguin tenir altres fons. Tampoc tenim notícia que comptin amb 

especialistes de la disciplina a l’hora de descriure la documentació. Per altra banda, 

els seus instruments de descripció estan homologats a les normes ISAD (G) i NODAC 

(ANC, web, ‘arxiu’). 

A banda de les institucions dipositàries, també hem de parlar d’una iniciativa enfocada 

específicament al tractament dels fons de ciència, dels quals els fons personals de 

científics en són una part important. Ens referim al Servei d’Arxius de Ciència (SAC), 

un ens patrocinat per la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

(SCHCT) i finançat per l’Institut d’Estudis Catalans; al qual també dóna suport la 

Universitat Autònoma de Barcelona, a través del seu Centre d’Història de la Ciència 

(CEHIC) (Roqué 2003c, paràgraf 2). Els primers passos per a la seva creació es van 

donar el 1998 des del mateix CEHIC, des d’on es tenia la intenció de crear una unitat 

d’arxius de ciència anàloga a la NCUACS britànica, dedicada a «canalitzar els fons 

dels científics catalans vers la xarxa d’arxius, així com un punt de recollida i distribució 

d’informació» (Roqué 2003c, paràgraf 2). Creat formalment el 2001, el Servei està 

dirigit per una comissió gestora que inclou historiadors de la ciència, arxivers i 

científics (Roqué 2003b, paràgraf 2). 

Els seus objectius declarats (Roqué 2003a, pp.346-347) són: reunir informació dels 

fons científics existents (la seva ubicació física, el seu contingut, l’estat de conservació, 

els instruments de descripció existents, etc.); contribuir al tractament dels fons 

insuficientment descrits, independentment del centre que els custodiï; assessorar 
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científics i institucions en la gestió del patrimoni documental científico-tècnic; 

conscienciar l’opinió pública de la importància d’aquest patrimoni; i finalment difondre 

tota la informació recollida sobre aquests fons. El SAC fixa especialment l’atenció en 

els arxius personals dels científics, els quals considera que queden desemparats en 

contrast amb els arxius institucionals, que es van consolidant en el marc de la llei 

10/2001 d’arxius i documents (Catalunya 2001). Així, constata que molts arxius 

personals desapareixen abans que s’hagin constituït com a tals, raó per la qual és 

important incidir-hi. A més, a diferència d’altres països, a Catalunya no s’ha fet mai cap 

esforç sistemàtic per localitzar i conservar els arxius personals dels científics, funció 

que el SAC pretén suplir (Roqué 2003c, paràgraf 3). 

Quan es planteja actuar sobre un fons, la política del SAC és la d’encarregar-ne la 

tasca a especialistes; en general historiadors de la ciència que s’han format en la 

disciplina sobre la que versa l’activitat del productor. La descripció dels documents pot 

arribar a ser molt acurada i pertinent, però la metodologia de treball i la presentació 

dels instruments de descripció s’acosten més a la documentació que a l’arxivística. 

Així, es concedeix més importància a crear eines de cerca, amb l’elaboració de 

descripcions “planes”, que a dotar el fons d’una estructura funcional definida en el 

sentit arxivístic. Hem de dir, però, que aquesta tendència està força generalitzada, com 

constaten Joan Boadas i altres en referir-se als dèficits més habituals en els 

instruments de descripció als arxius (Boadas, Casellas et al. 2001, p.35). Aquests 

dèficits generalitzats són més acusats en els fons de científics arreu, per tots els 

factors als quals ens venim referint. La necessitat, o millor dit, la vocació integradora 

del SAC també el porta a elaborar instruments que, tot i tenir presents els 

requeriments de la NODAC, s’han d’adaptar a les limitacions dels altres instruments 

existents. 

1.5 Historiadors de la ciència per a fons de científics 

Com ja hem vist, els fons personals de científics són els més vulnerables i delicats de 

tots els fons de ciència. Aquesta vulnerabilitat ve en gran part marcada pel seu context 

de producció, com passa amb tot fons personal. En crear-se en un entorn privat, 

escapa a tota cobertura legal, i ja d’entrada es fa difícil poder tenir-ne un control; per 

altra banda sovint es topa amb el desinterès del propi productor, que pot acabar 

destruint el fons sense que ningú hi pugui fer res. En aquest sentit, trobem molt 

interessants certes iniciatives que s’estan duent a terme des de centres de recerca, 
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que contribueixen a que els investigadors vagin prenent consciència mica en mica del 

valor dels documents de treball que generen fora dels circuits administratius regulars. 

A banda del context jurídic de producció, un altre “punt feble” dels fons de científics és 

la seva especialitat. Aquests representen un testimoni directe de la pràctica científica, i 

per això sovint són fons molt tècnics, que poden resultar opacs a qui s’hi aproximi si no 

està familiaritzat amb la matèria a la que es dedica. Per a poder assegurar un 

tractament apropiat, que permeti explotar tot el potencial del fons, considerem que és 

important que els responsables del seu tractament estiguin versats en la ciència 

particular a la que es dedicà el productor. Al nostre entendre, només a través de la 

comprensió plena de la idiosincràsia del fons i del seu contingut es pot garantir un bon 

tractament arxivístic. No només a l’hora de descriure, sinó també en identificar, 

classificar, avaluar, etc. No és casual que en tots els projectes vistos fins ara es 

comptés com a mínim amb la participació de científics o d’historiadors de la ciència, 

fins i tot en iniciatives sorgides directament d’institucions d’arxiu. 

Per altra banda, els fons són una font imprescindible per a la història de la ciència, 

com vénen constatant les diverses iniciatives que hem vist. Això determina el perfil de 

l’usuari, a qui s’hauran de proporcionar instruments de descripció que li resultin útils. 

De nou, només des d’un bon coneixement de la disciplina –i fins i tot de la seva 

història– es pot valorar la rellevància o no del contingut d’un fons i es poden entendre 

les necessitats de consulta. Per a assegurar un bon servei a l’usuari, però també al 

propi fons i, per què no dir-ho, a la memòria del productor, cal que els responsables 

del tractament coneguin la disciplina prou a fons perquè la seva especificitat no 

representi un obstacle per a copsar-ne el tenor general i desenvolupar-ne el tractament 

d’acord amb aquest. 

En la majoria de “grans iniciatives” enfocades als fons personals de científics s’ha 

posat el focus en l’abast del projecte, en poder actuar sobre molts fons per a 

assegurar-ne la preservació, però poques vegades s’ha dedicat a pensar la millor 

manera de descriure’ls, classificar-los, representar-los en instruments de consulta, etc. 

En general, quan els científics s’hi han posat el resultat ha estat el de catàlegs 

interminables a mode de llistat, amb més o menys elements descriptius, pensats per a 

fer-hi cerques per paraula clau. Les tasques de descripció que desenvolupen solen ser 

molt intenses, ja que es descriuen els documents individualment; però s’hi troben a 

faltar elements tan fonamentals com un quadre de classificació, o fins i tot una mínima 

descripció a nivell de fons o sèrie. Aquesta intensificació sense mètode, ignorant la 

premissa de descriure “del més general al més particular”, s’ha identificat com una 

tendència general en la pràctica arxivística, però no justifica el poc interès d’aquests 
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projectes per a l’elaboració d’instruments de descripció normalitzats d’acord amb 

estàndards arxivístics acceptats. 

El perfil dels usuaris d’aquesta mena de fons correspondrà a historiadors de la 

disciplina o, com a mínim, interessats en el productor i en la matèria que desenvolupà 

durant la seva carrera. A aquests usuaris pot no ser-los suficient un tractament 

generalista per a fons personals, i ens hem de plantejar la necessitat de repensar els 

instruments de descripció tenint en compte les expectatives d’aquests usuaris 

especialitzats. Es podria argumentar que un fons de polític, literat, artista o fotògraf 

també es beneficiaria d’un tractament específic, i això és indubtable. Però amb els fons 

científics aquesta afirmació ha de ser més categòrica; de fet, molts arxivers admeten la 

necessitat d’assessorament per part de científics per a tractar documents d’aquesta 

naturalesa. 

Els projectes de tractament dels fons personals de científics han sorgit típicament de 

tres col·lectius: de biblioteques, d’arxius, i d’historiadors de la ciència. La implicació de 

les biblioteques s’entén perquè arreu són el principal centre de recollida de fons 

personals. Només en algunes ocasions –especialment a França– han estat institucions 

d’arxiu les que han pres la iniciativa de dedicar-se als fons de científics. Però en tots 

els casos hi han participat, més o menys activament, científics o historiadors de la 

ciència, menys interessats pel tractament dels fons que pels seus continguts, 

ràpidament i unànimement identificats com fonts principals de la història de la ciència. 

Històricament, al nostre país els arxivers han tingut –i tenen encara en general– una 

formació d’historiador o humanista, cosa que en ocasions no els deixa en bona posició 

a l’hora d’enfrontar-se als reptes que suposa el tractament de fons científics en 

general. Per tant, en projectes d’aquesta mena és necessari comptar com a mínim 

amb l’assessorament de professionals versats en la disciplina en qüestió per a 

interpretar els aspectes més “obscurs” d’un fons. Més que el purament científic, 

considerem que el perfil més adequat per a col·laborar en el tractament arxivístic és el 

dels historiadors de la ciència, molts d’ells científics de formació i que a més compten 

amb una forta consciència del valor documental dels fons d’arxiu. De fet, hem de 

constatar que qualsevol iniciativa associada a la recuperació o conservació de fons 

personals de científics compta sempre amb la presència d’historiadors de la ciència. 

Per tot això, considerem adient i fins i tot recomanable que siguin equips 

multidisciplinaris d’arxivers i científics o, preferentment, historiadors de la ciència, els 

que es facin càrrec del tractament d’aquest tipus de fons. D’aquesta manera, 

s’assegura l’aplicació de criteris rigorosament arxivístics, així com una aproximació al 
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contingut i a la rellevància dels documents del fons sense llacunes degudes a un 

coneixement insuficient. A més de contribuir a millorar les condicions generals del 

patrimoni documental, dotant-lo d’instruments de descripció homologats i aptes per a 

l’intercanvi i la difusió, aquesta pràctica també resultaria enriquidora per a l’àmbit de la 

ciència i la seva història. En implicar-hi estretament els professionals de la ciència, 

d’una banda es contribuiria a acostar les diverses disciplines científiques a les seves 

respectives històries, dotant-les de visibilitat; i per l’altra s’obriria el camí per a la 

revalorització de les figures científiques tractades dins del seu propi camp, així com 

dels arxius de científics com a possibles camps de recerca per part dels investigadors 

científics, i no només dels historiadors. 
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2 Pautes per al tractament d’un fons de científic 

Com ja hem vist, els fons de científics es troben en una situació delicada: a les 

complicacions associades a la identificació i recuperació de tot fons personal s’hi ha 

d’afegir el caràcter marcadament tècnic del seu contingut, que n’afecta la comprensió i 

pot arribar a ser una barrera per a un tractament adient. Un tractament insuficient pot 

impedir una difusió adequada i dificultar-ne l’accés per part dels usuaris. Per tal de 

poder donar resposta adequada a aquests usuaris potencials presentem en aquesta 

segona part una petita guia per al tractament de fons personals de científics. 

Aquestes pautes estan pensades per a grups multidisciplinaris que integrin arxivers i 

científics, abasten amb certa profunditat tot el procés de tractament des dels primers 

contactes encaminats a l’adquisició del fons, i al final també inclouen algunes 

consideracions generals pel que fa a la digitalització de documents i les possibilitats de 

difusió pública. Al llarg de les diverses fases incidim en les casuístiques més habituals 

en fons personals de científics oferint criteris per al seu tractament. Amb tot, els criteris 

que presentem són prou generals per a permetre una aplicació flexible en funció de 

cada situació particular, o fins i tot l’omissió d’alguns passos en funció de les 

particularitats del cas. 

2.1 Negociació i preparació de l’ingrés 

Degut a la seva pròpia naturalesa, a l’hora de tractar amb fons personals de científics 

la primera qüestió que es planteja és la de la seva recollida i ingrés. A diferència del 

que succeeix, per exemple, amb els arxius d’una institució científica, la documentació 

produïda per un investigador escapa a tot control. Fins i tot en el cas d’investigadors 

que han desenvolupat la seva tasca professional des d’una institució determinada, la 

documentació que aquests hi deixen, després d’un trasllat, una jubilació o una 

defunció, no disposa de canals de seguiment ni sempre acaba ingressant a l’arxiu 

(Charmasson, Demeulenaere-Douyère et al. 1995, p.13). En casos de fons produïts al 

marge de les institucions científiques, aquesta impossibilitat de control encara és més 

problemàtica. 

Les maneres per les quals el fons personal d’un científic pot ingressar a un arxiu són 

molt variades, però en gairebé tots els casos implica contactar amb els seus titulars i 

engegar una negociació. El seu resultat no només determinarà si el fons acaba o no a 

l’arxiu, sinó també l’abast de la documentació transferida, les obligacions de l’arxiu o 
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les condicions d’accés. En tot cas, es tracta d’una fase imprescindible per a iniciar les 

actuacions que n’han d’assegurar el tractament, la conservació i la difusió. 

2.1.1 Primers contactes 

En tractar-se de fons produïts al marge dels canals regulats, una primera dificultat rau 

en la seva localització. La forma com es pot tenir notícia de l’existència d’un fons 

personal potencialment desatès és molt diversa: a través de programes específics de 

localització, pels mitjans de comunicació, per iniciativa del propi titular d’un fons, o fins 

i tot per canals més informals. En qualsevol cas, un cop coneguda l’existència d’un 

fons que pot resultar d’interès, els primers passos han d’anar encaminats a donar-se a 

conèixer i a crear un clima de confiança entre ambdues parts: d’una banda, el 

productor o els seus successors; de l’altra, el propi arxiu o institució que en pugui ser 

dipositària. 

En aquests primers contactes podem determinar quines són les intencions del titular 

del fons, les seves expectatives, i sobretot la seva predisposició. Per part de l’arxiu, és 

important transmetre des del primer moment una idea clara de la naturalesa de la 

institució que representem, la missió que perseguim respecte el fons, etc. Al respecte, 

hem d’estar disposats a oferir tota mena de garanties i assessorament als titulars. No 

cal dir que cal actuar sempre amb delicadesa i mostrant respecte pel fons i el 

productor; segons les circumstàncies, haurem de procedir amb molt de tacte. 

Típicament, aquests primers contactes s’inicien amb un intercanvi de correspondència, 

però val la pena que ben aviat es puguin concretar en visites presencials, tant d’una 

part com de l’altra. Per part dels productors, familiars, hereus o altres titulars, una visita 

en persona a la institució els ajuda a fer-se una idea de com treballa la institució que 

s’ha de fer càrrec de la documentació, dels recursos que hi pot versar, etc., tot tenint 

els fons ja dipositats com a referència. Per altra banda, els titulars dels fons també 

valoren que ens desplacem expressament per a tractar l’assumpte, cosa que els 

permet parlar amb nosaltres en un ambient més còmode per a ells. A més, a nosaltres 

el desplaçament ens és imprescindible per a poder veure el fons i fer-ne una primera 

avaluació del contingut, el volum, l’estat de conservació, etc. abans d’iniciar la 

negociació pròpiament. 

No cal dir que, des del començament, hem de deixar constància escrita de tots 

aquests contactes, per informals que resultin, ja que en aquestes converses 

preliminars sorgeixen informacions que resultaran rellevants a l’hora de la negociació o 

fins i tot després, durant el tractament. Therèse Charmasson, des del CNRS, ens 
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recomana la creació des del primer moment d’un “dossier de tractament de fons”, on hi 

documentem tota la informació recollida així com les actuacions que es vagin efectuant 

sobre el fons (Charmasson, Demeulenaere-Douyère et al. 1995, p.17). En aquest 

primer moment, hi inclouríem la correspondència preliminar, les notes preses durant 

les primeres entrevistes, etc. 

2.1.2 Estudi del fons i del productor 

Normalment, la documentació que arriba a l’arxiu procedeix de la pròpia institució, és 

coneguda, està identificada i segueix uns canals més o menys regulats. Per contra, 

quan gestionem ingressos extraordinaris, com és el cas, aquestes circumstàncies no 

sempre es donen. 

Després d’establir els primers contactes amb els titulars, el nostre objectiu ha de ser 

familiaritzar-nos amb la documentació que hem de tractar en la profunditat suficient per 

a poder formalitzar adequadament la seva entrada a l’arxiu. L’objectiu és doble: d’una 

banda avaluar i caracteritzar el fons documental en sí; de l’altra fer-se una imatge 

pertinent del productor. Tot i que en aquest apartat els exposarem per separat, el cert 

és que en la investigació no es poden deslligar l’un de l’altre. 

El fons 

El fons de científic a ingressar pot respondre a diverses casuístiques. Com ja 

comentàvem a la primera part, típicament ens haurem d’enfrontar a dos tipus de fons: 

d’una banda, fons que consten únicament de la documentació professional; i de l’altra, 

fons personals en el sentit més complet, que també inclouen la documentació personal 

i familiar. 

Els casos en què tractarem amb fons del primer tipus, és a dir, fons de perfil 

“professional” respondran a dues situacions que cal diferenciar. La primera, quan el 

propi productor o els seus hereus, en formalitzar la cessió, la limiten únicament als 

documents de l’activitat professional. La segona, quan ningú reclama aquella 

documentació un cop el seu productor deixa la institució, es retira o mor. Segons les 

circumstàncies, l’atenció i el tractament que rebin pot ser diferent. 

Quan té lloc una cessió formal del fons, la institució dipositària acostuma a ser on el 

productor desenvolupà la seva activitat professional –típicament, universitats o centres 

de recerca– o bé alguna altra institució prestigiosa del mateix camp, com constata 

Pérez-Montes en el cas del CSIC (Pérez-Montes 2006, p108). A l’hora de negociar la 
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cessió, els hereus o els propis productors decideixen cedir a aquests centres 

únicament la documentació relacionada amb la vessant del seu àmbit professional10. 

En el segon cas, el més habitual és que la documentació “abandonada” pel productor 

romangui ocupant unes prestatgeries del seu antic despatx fins que, en el millor dels 

casos, algú de la institució s’hi interessa i se n’acaba fent càrrec11. 

Entre aquesta documentació professional sovint s’hi poden trobar documents manejats 

per l’investigador en el seu dia a dia, però produïts per la pròpia institució. Solen tenir 

una naturalesa administrativa i “oficial” que el contingut del fons personal no acostuma 

a tenir. En aquesta categoria hi entren formularis de rutina (per a sol·licitar fons, iniciar 

línies de recerca, encomanar material, o d’altres), informes d’activitat, sol·licituds, etc. 

Aquesta tendència s’ha incrementat en els darrers temps paral·lelament a la 

institucionalització de la pràctica científica: 

«Toutefois, pour la période la plus contemporaine, les archives 

personnelles des scientifiques semblent se confondre avec les archives 

des laboratoires et il apparaît souvent de plus en plus difficile d’établir une 

distinction formelle entre archives personnelles et archives de laboratoires» 

(Charmasson 2006, paràgraf 12). 

En qualsevol dels casos, cal establir uns criteris de diferenciació entre la documentació 

pròpiament personal i la institucional dins del “fons”, que sovint els mateixos 

productors no tenen clars, i que es poden complicar més encara si, a més, el productor 

hi exercia càrrecs institucionals. A la separació entre documents privats i institucionals 

en el marc de la recerca científica s’hi ha dedicat, des de la Universitat de São Paulo, 

Maria Celina Soares de Mello e Silva, centrada en la documentació generada als 

laboratoris. Després d’enquestar-ne diversos investigadors, constata que tendeixen a 

considerar com documentació personal la produïda abans que la institució es faci 

càrrec oficialment d’un projecte, i com documentació institucional tota la producció des 

del moment en que aquest és aprovat (Silva 2007, p.51 i 71). 

Nosaltres, en canvi, considerem que per a la identificació del productor ens hem de 

guiar més aviat pels valors del document. Així, documents informals i de treball, sense 

                                                 
10 Un exemple n’és el fons Ramon Margalef López (ecòleg; Barcelona 1919 - 2004), dipositat a 
la Universitat de Barcelona, de la qual fou professor d’ecologia a la Facultat de Biologia. El fons 
es constituí a partir de donacions del mateix Margalef, així com de material conservat a la 
Biblioteca de Biologia. 
11 Per exemple, el cas del fons Josep Gibert i Clols (paleoantropòleg; Valls 1941 - Terrassa 
2007), conservat a l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell, del qual fou 
director. 
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cap valor jurídic o administratiu, formaran part gairebé sense dubte del fons personal 

del científic. Pel que fa a documents oficials o burocràtics, el més segur és que es 

puguin considerar produïts pel centre, excepte en casos que estigui prevista la seva 

conservació pels investigadors, com per exemple acreditacions acadèmiques. Cal dir 

que la manca de regulació que existeix als centres de recerca pel que fa a aquest 

aspecte tampoc contribueix a establir una distinció clara. 

La documentació científica o acadèmica del productor que ens ocupi pot tenir un valor 

inestimable, però com a fons personal, sense documentació pròpia, familiar, social, 

etc., queda en part incomplet. La correspondència, per exemple, pot ser tant important 

per a seguir el desenvolupament d’una teoria científica com els apunts personals o els 

esborranys de publicacions. És important, per tant, que el tractament arxivístic es faci, 

sempre que sigui possible, sobre tot el fons, encara que es trobi físicament separat, 

dipositat en institucions diferents, etc. 

En base a criteris arxivístics, la nostra posició en aquest punt ha de ser maximalista, 

intentant persuadir el donador perquè el lot inclogui tant la documentació personal del 

productor com la professional. Nosaltres sempre hem de fer valer aquests criteris 

tècnics, però hem de tenir en compte que els hereus o familiars del productor poden 

mostrar reserves a l’hora d’incloure documentació personal. Per a poder vèncer 

aquesta i altres reticències, és important que els nostres interlocutors tinguin la 

seguretat que es farà un tractament professional i responsable de la documentació, i 

per això és imprescindible, des del primer moment, oferir tota la informació que sigui 

necessària. 

A l’hora de valorar el fons, el primer pas és assegurar-se del seu interès històric, 

científic i patrimonial. Ha de tenir prou entitat i ser prou rellevant per a justificar la 

nostra intervenció des de l’arxiu. Factors clau són la seva integritat, el seu volum, o el 

valor de la documentació continguda. Especialment pel que fa a aquest darrer, és 

necessària l’opinió d’un científic o un historiador de la ciència versat en la matèria en 

qüestió. 

En darrer terme, la decisió final depèn del titular del fons, i aquest pot voler incloure 

tota la documentació o bé només una part, de la mateixa manera que, sovint, a més de 

la documentació el lot pot incorporar la biblioteca o fins i tot objectes. Aquest cas es 

dóna típicament amb metges, on els familiars solen incloure el seu material mèdic i 

quirúrgic. En aquestes circumstàncies, estem obligats a donar la resposta més 

favorable a la institució, sempre dins de les nostres possibilitats. Per a preservar la 

unitat d’arxiu podem incorporar peces si la seva conservació no ha de representar 



El tractament arxivístic dels fons personals de científics / 36 
 

dificultats especials de conservació, o si són assimilables a “documents”: plaques 

commemoratives, medalles, guardons, etc. Si clarament l’arxiu no se’n pot fer càrrec, 

convé negociar la possibilitat que aquests objectes es cedeixin separadament a 

institucions més adients com ara museus; o bé acordar que l’arxiu pugui encomanar-

ne la custòdia a altres centres. 

És important acotar i caracteritzar bé el fons que se’ns transfereix un cop arribats a 

l’acord, amb precisió i sense ambigüitats. Això ho aconseguim amb l’elaboració d’un 

inventari on hi documentem el seu volum total, les dates extremes de la documentació 

–que de moment només podran ser aproximades–, i la seva organització –consignant 

les carpetes, capses, àlbums, etc. A més d’aquests aspectes bàsics, hi incloem tota la 

informació sobre el fons que pot ser pertinent; com per exemple el seu estat de 

conservació, o la seva història arxivística. També és una bona idea prendre fotografies 

del fons in situ, que és una manera fàcil i ràpida de deixar constància de la seva 

organització i situació originals. 

A l’hora d’estudiar la documentació, comptem com a font principal, a més del propi 

fons, amb els mateixos titulars, familiars o hereus, els quals ens poden proporcionar 

informació molt valuosa tant del fons com del productor, del qual tractem més avall. 

Per tant, és recomanable conservar les notes recollides durant les entrevistes en 

aquesta primera fase (Charmasson, Demeulenaere-Douyère et al. 1995, p.17). 

Un dels principis de l’arxivística és el respecte per l’ordre originari. Documentar la 

història arxivística del fons ens permetrà jutjar el valor de l’ordre existent amb aquesta 

finalitat. Cal tenir en compte que l’ordre en el qual ens trobem el fons pot ser resultat 

de moltes circumstàncies, i no té perquè ser el concebut originalment pel productor. 

Conèixer la trajectòria del fons ens pot ajudar a entendre com sorgeix l’organització 

actual: quina era la instal·lació d’origen, si existia o no cap ordre inicial, si ha estat 

reorganitzada posteriorment, si s’ha alterat durant algun trasllat, etc. (Bravo Lledó 

2006, p.96). En cas que es conservi l’organització original o la puguem recuperar, 

també n’hem de valorar la pertinència. 

El productor 

Paral·lelament a l’estudi del fons, també necessitem conèixer a fons el productor. La 

investigació de l’un i de l’altre són del tot indestriables, i han d’avançar paral·lelament. 

La font principal ha de ser la mateixa documentació i el seu contingut, però també hem 

de considerar les aportacions i orientacions que ens poden proporcionar les 

entrevistes amb els familiars i hereus dins del propi procés negociador de l’ingrés. 
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L’objectiu d’aquesta investigació és conèixer-ne mínimament els antecedents i la seva 

trajectòria personal i professional per a poder copsar l’origen del fons i la seva 

organització. 

Per a poder assolir satisfactòriament aquesta fita, Carmen Pérez-Montes considera 

que «se hace necesario contar con el apoyo de los especialistas. […] Hay que hacer 

una selección y ésta debe ser muy controlada y apoyada, en el caso de los archivos 

de científicos y en los personales, por el conocimiento de los especialistas» (Pérez-

Montes 2006, p.118). En el nostre cas, entenem que la recerca sobre el personatge 

s’ha d’articular des de la disciplina cultivada pel productor i des de la història de la 

ciència. Un bon punt de partida en aquest sentit pot ser la web Galeria de científics 

catalans (IEC, web b), sorgida d’un projecte de la Secció de Ciències Biològiques de 

l’IEC coordinat per Mercè Durfort. Aquesta web proporciona detalls biogràfics i 

referències bibliogràfiques de més d’un centenar de científics catalans dels segles XIX 

i XX. 

A més d’entendre la documentació, aportant-nos criteris i claus per al seu tractament 

posterior, la recerca sobre el productor permet fer-nos una idea de l’estat de dispersió 

dels seus papers, havent identificat, per exemple, institucions on va treballar, socis, 

col·laboradors, etc. Aquesta informació ens pot guiar en la recuperació d’altres parts 

del fons separades del conjunt en discussió, i ens obre a la possibilitat de dur a terme 

una actuació integral sobre el fons, independentment dels seus diversos 

emplaçaments físics. 

Associada a aquesta tasca d’investigació del productor, també hem de contemplar, 

com ja hem esbossat més amunt, la identificació d’altres productors dins del conjunt 

documental. A més del productor obvi, hem de veure si en poden existir d’altres des 

del punt de vista jurídic i institucional. Típicament, ens referim a documentació 

produïda pels centres on desenvolupà la seva tasca –cas d’investigadors en centres 

de recerca– o en activitats empresarials –per exemple, un despatx d’arquitectes o una 

consulta mèdica. 

 

Com amb tots els passos que donem, cal deixar documentat l’estudi del fons i del 

productor, incorporant-ho tot al dossier de tractament: un llistat de les caixes i carpetes 

que constitueixen el fons, notes preses durant els diversos contactes i entrevistes, 

informacions recollides durant la recerca posterior, etc. (Charmasson, Demeulenaere-

Douyère et al. 1995, p.17). Un cop duta a terme la investigació, hem de poder estar en 

condicions d’elaborar un primer instrument de descripció. D’una banda, contindrà un 
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inventari, encara que sumari, on consti el contingut del fons a grans trets, dates 

extremes aproximades, etc. En segon lloc, aquesta informació també ens ha de servir 

per a fer una descripció del fons on, a més del seu contingut, s’hi identifiqui el 

productor i es caracteritzi el seu context de producció, així com les vicissituds de la 

documentació fins al moment present. 

En aquest instrument de descripció “preliminar” també hi hem d’incloure tota 

informació que pugui ser rellevant donades les circumstàncies, o que pugui d’alguna 

manera condicionar el tractament posterior. En definitiva, tots aquells altres aspectes 

que calgui tenir en compte a l’hora de negociar el traspàs del fons amb el titular. 

Caldrà fer-hi constar, per exemple, si la documentació es troba en mal estat o pot estar 

en perill degut a infeccions, especialment si es té previst actuar-hi d’alguna manera. És 

a partir d’aquest document que podrem planificar les tasques posteriors sobre el fons. 

Per començar, constitueix la base a partir de la qual es definiran els termes del 

traspàs, i normalment acompanyarà el contracte definitiu com a annex. 

2.1.3 Negociació del traspàs 

L’instrument de descripció preliminar, i totes les informacions recollides al dossier de 

tractament, han de ser a la base de la negociació. En aquests s’hi fixa l’abast de la 

documentació a cedir, però també ens permeten identificar documentació la naturalesa 

de la qual pot representar més endavant un inconvenient a la seva difusió si no es té 

en compte en formalitzar la transacció. A l’hora de gestionar l’ingrés d’un fons a la 

institució dipositària, s’ha de recordar que amb aquesta acció no només es 

transfereixen els documents, sinó també responsabilitats en la seva custòdia i gestió, 

en el tractament de les dades personals, en la protecció de la propietat intel·lectual, 

etc. 

Abans de formalitzar l’ingrés del fons al centre d’arxiu, cal inevitablement haver 

negociat amb els titulars del fons: des del contingut exacte del traspàs i el canvi o no 

de domini, fins a la possible inclusió de clàusules que en condicionin la consulta, 

passant per la titularitat dels drets de reproducció de documents (element molt 

important a tenir en compte de cara a possibles publicacions). Per tant, a l’hora 

d’acordar les condicions en les quals el fons canvia de mans, cal d’una banda fixar la 

fórmula jurídica que pren la cessió física en sí, i de l’altra deixar constància clara de qui 

ha d’ostentar la titularitat dels drets, especialment quan puguin afectar la difusió i 

l’accés. En aquest sentit, les dues parts han d’intentar arribar a un acord que permeti 
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assegurar l’accés dels usuaris sense lesionar els drets del productor i els seus 

successors (Boadas, Casado et al. 1998, p.4 i 5). 

A continuació esbossem els principals aspectes que cal tenir en compte a l’hora de 

negociar els termes del traspàs, i que han de quedar plasmats al document oficial de 

cessió. Aquest document ha de reflectir els acords assolits durant la negociació, però 

considerem que la seva revisió i elaboració definitiva ha de quedar al càrrec 

d’assessors jurídics qualificats. Aquí no pretenem fer una exposició exhaustiva de tots 

els punts, sinó únicament fer-los presents per a ser tinguts en compte durant el procés. 

La cessió del fons 

Aquesta part es refereix a la propietat material del fons, als suports. A grans trets, la 

cessió d’un fons per part del seu titular es pot fer renunciant a aquesta propietat o 

domini, o bé sense renunciar-hi. Les modalitats amb transmissió de domini més 

habituals són: 

-Donació. Pot ser entre vius o bé mortis causa, per una disposició continguda en un 

testament. Cessió gratuïta; és la modalitat més avantatjosa per a l’arxiu, i és la opció a 

la qual hauríem de tendir sempre que sigui possible. Com a inconvenient, la donació 

pot venir acompanyada de clàusules fixades pel donant que en podrien limitar algunes 

actuacions. 

-Dació en pagament. Cessió de béns catalogats d’interès patrimonial per a cobrir 

deutes tributaris amb l’Estat, la Generalitat o l’Administració local. Rarament farem ús 

d’aquesta figura, més usada per a obres d’art que per a fons documentals. Altres 

inconvenients d’aquesta modalitat són que l’arxiu no la controla directament, i que 

només s’hi poden acollir els arxius públics. 

-Compravenda. Cessió onerosa a canvi d’un preu. És segurament la forma més 

desaconsellable d’obtenir un fons, i només s’hi ha de recórrer com a última opció. El 

seu principal inconvenient és el cost, que la fa inassequible per alguns centres. 

Les modalitats de cessió sense transmissió de domini, és a dir, aquelles en què el 

titular en conserva la propietat, són: 

-Comodat. Préstec gratuït del fons a l’arxiu perquè aquest en faci ús durant un temps 

determinat, si bé aquest es pot anar prorrogant indefinidament. Mentrestant, l’arxiu 

està obligat a conservar-lo. El principal inconvenient és que tot tractament implicarà 

una despesa sobre un bé aliè, que eventualment podria acabar sortint de l’arxiu. A 
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més, el titular pot establir-hi condicions per a l’accés. A la llarga, caldria renegociar per 

convertir-lo en una donació. 

-Dipòsit. Cessió a l’arxiu de la custòdia únicament del fons. Es considera un servei pel 

qual l’arxiu pot cobrar, però no es pot actuar sobre el fons. Només recomanem usar 

aquesta figura com un darrer recurs, si es considera l’única manera de preservar una 

documentació en perill el titular de la qual mostra moltes reticències, ja que també li 

permet incorporar clàusules que en limitin l’accés de tercers. 

Encara existeix una altra forma d’adquirir fons per part d’un arxiu, aquesta sense 

formalització contractual. Es tracta de la usucapió, figura per la qual s’adquireix el 

domini sobre un bé moble després de posseir-lo ininterrompudament i de bona fe 

durant sis anys. Normalment, només recorrerem a aquesta modalitat per a rescatar 

documentació abandonada per antics investigadors als despatxos d’una institució 

(universitats, instituts de recerca, etc.), especialment quan no es poden localitzar. En 

aquests casos és important documentar el moment en què prenem possessió, així 

com assegurar-ne una bona difusió. Per altra banda, cal tenir present que, en no existir 

cap interlocutor, no hi ha opció de negociar la cessió d’altres drets, que ara veurem. 

El traspàs d’altres drets 

A banda de la propietat dels suports, la documentació també està subjecta a altres 

drets, la titularitat dels quals repercutirà directament en el seu tractament en tant que 

pot limitar les potestats de l’arxiu, sobretot pel que fa a la consulta i les reproduccions. 

Aquest, doncs, és un altre aspecte que caldrà negociar amb els titulars. De fet, les 

clàusules que acompanyen les cessions que hem vist més amunt acostumen a anar 

en aquesta línia, i la més típica és la que condiciona l’accés per consulta o l’obtenció 

de còpies al consentiment del donant. 

En els fons personals, i també en els de científics, trobarem documentació subjecta a 

propietat intel·lectual, és a dir, «creaciones originales literarias, artísticas o científicas 

expresadas en cualquier medio o soporte» (Espanya 1996, article 10.1). Típicament, 

consisteix en correspondència i manuscrits, però també hi hem d’incloure notes, 

conferències, gràfics, mapes, dissenys d’enginyeria, etc. (Espanya 1996, articles 10 a 

13). En canvi, els quaderns de laboratori n’estan exclosos en principi, ja que la simple 

enumeració de dades i descripció de procediments no es considera creació. L’aspecte 

més important de la propietat intel·lectual que cal tenir en compte des dels arxius és el 

que es refereix als drets d’explotació, uns drets ostentats pels autors i els seus 

successors que poden representar un impediment a l’hora de gestionar la reproducció, 
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la distribució i la comunicació pública dels documents que n’estiguin afectats (Espanya 

1996, articles 17 a 23). 

La possessió o no del dret de reproducció determina que es puguin oferir còpies dels 

documents als usuaris. Cal dir, però, que tot i no tenir-ne la titularitat es permeten les 

reproduccions a nivell intern amb finalitats de conservació. També és permès oferir 

còpies a usuaris que acreditin finalitats de recerca o docència, però només amb 

fragments d’obra divulgada, cosa que serà poc freqüent amb els documents que 

tractem (Espanya 1996, articles 32.2 i 37.1). 

El dret de distribució es refereix a la potestat per a editar exemplars que reprodueixin 

els documents (com ara el catàleg del fons, o altres publicacions de l’arxiu) o per a 

autoritzar-ne la reproducció en edicions de tercers. L’arxiu fins i tot pot imposar taxes 

per a aquesta autorització si aquest dret li ha estat cedit sense més clàusules 

específiques. 

El dret a la comunicació pública és el dret a divulgar quan això no implica la realització 

de còpies tangibles, a diferència de la distribució. Afecta activitats com ara 

exposicions, o la difusió a través de la web de la institució dipositària. Cal dir que la 

simple consulta i inspecció ocular per part dels usuaris de l’arxiu es considera mer ús, i 

sempre es permet encara que no se n’ostentin drets. 

A banda dels drets d’explotació, també ens hem de referir als drets morals, que són 

irrenunciables per l’autor i que, a la seva mort, passen als seus hereus. Aquests drets 

morals es refereixen principalment al reconeixement de l’autoria i a imposar els seus 

criteris pel que fa a la seva divulgació (Espanya 1996, articles 14 a 16). Aquests drets 

són inalienables i no es poden traspassar, però sí es pot fer constar als documents de 

traspàs que el titular n’autoritza la difusió. 

No cal dir que haurem d’intentar obtenir un acord favorable per a la institució a l’hora 

de negociar la cessió d’aquests drets per a l’arxiu; com a mínim els de reproducció de 

la documentació, que són els que més en condicionen la consulta. De tota manera, 

encara que finalment no es cedeixin els drets, és igualment convenient que es deixi 

constància de qui n’és el titular, per tal que se’n pugui informar l’usuari que ho 

requereixi. Per altra banda, també cal tenir present que els drets de propietat 

intel·lectual prescriuen als 80 anys de la mort de l’autor (70 anys si aquesta es produí 

després del 7 de desembre del 1987), passats els quals la institució dipositària en pot 

fer lliure ús (Espanya 1996, disposició transitòria quarta). 

La correspondència conservada pel productor mereix més consideració, ja que 

segurament la gran majoria són cartes rebudes. Per tant, en no ser obra del productor, 
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sinó dels seus corresponsals, els acords als quals haguem pogut arribar amb els 

titulars del fons pel que fa a la propietat intel·lectual no les inclou. En tals casos, per a 

reproduir aquestes cartes s’ha de demanar l’autorització o la cessió dels drets als 

propis corresponsals o als seus hereus. 

Un aspecte molt lligat a la propietat intel·lectual és la propietat industrial, que protegeix 

les invencions inscrites al Registre de Patents. (Espanya 1986, article 1). Es pot donar 

el cas que al fons d’un enginyer o inventor s’hi trobin dissenys de models o estructures 

patentades, però tot i l’existència de legislació específica al respecte, el seu accés, 

consulta, reproducció, etc. estan únicament condicionats pels drets d’autor que els 

afectin. De fet, aquests dret són acumulables i compatibles amb els de propietat 

industrial (Espanya 1996, article 3.2): hem d’entendre que la propietat intel·lectual 

només s’ocupa de la idea plasmada –els plànols, gràfics, fórmules, etc.– mentre que la 

propietat industrial permet protegir la idea en sí –l’invent i la seva explotació 

comercial–. La propietat industrial, per tant, no té cap incidència sobre l’accés a les 

seves manifestacions, i en aquests casos només reconeixen el dret del titular a impedir 

la fabricació, comercialització, utilització, etc., de la invenció o aplicació sense el seu 

consentiment (Espanya 1986, articles 50 a 61). 

Altres restriccions a l’accés 

En general, el fet que un fons ingressi en un arxiu, encara que no sigui públic, 

contribueix a millorar-ne la seva projecció, la seva difusió i la seva accessibilitat, i més 

com més drets ostenti l’arxiu sobre el fons i el seu contingut. Amb tot, hi ha altres 

factors que cal tenir en compte, que no només poden afectar la consulta directa, sinó 

fins i tot l’accés als mateixos instruments de descripció. 

A banda de les obligacions lligades al domini i a la propietat intel·lectual, el tractament 

del fons també estarà condicionat per dues matèries relacionades entre sí: d’una 

banda, la protecció de dades personals (Espanya 1999), i de l’altra la preservació del 

dret a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge (Espanya 1982). Les obligacions de no 

intromissió que en deriven ja no afecten només el productor, sinó tota persona 

identificable que aparegui mencionada o fotografiada, etc. Concretament, la llei 

d’arxius i documents exclou de consulta els 

«documents que contenen dades personals que puguin afectar la 

seguretat, l’honor, la intimitat o la imatge de les persones, com a norma 

general, i […] poden ésser objecte de consulta pública amb el 

consentiment dels afectats o quan hagin passat vint-i-cinc anys d’ençà de 
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la seva mort o, si no se’n coneix la data, cinquanta anys d’ençà de la 

producció del document» (Catalunya 2001, article 36.1). 

Aquests “documents” que menciona la llei poden arribar a ser els mateixos instruments 

de descripció. Si imaginem el cas del fons d’un metge on descrivim a nivell d’expedient 

els historials dels seus pacients, o fins i tot en casos menys delicats, en incloure el 

nom complet dels corresponsals en descriure la correspondència, aquestes dades són 

reservades, i per tant l’instrument de descripció ja no es pot mostrar als usuaris. Per 

això és important tenir consciència de totes les obligacions a l’hora de dissenyar les 

descripcions. En casos així, per exemple, cal buscar formes d’anonimitzar-les, o bé de 

separar-les en mòduls amb diferent política d’accés. Només estem autoritzats a 

mostrar aquestes dades personals si es refereixen a persones que n’han donat el seu 

consentiment, són difuntes o, en el cas de dades especialment sensibles, fa més de 25 

anys de la seva mort. Les úniques excepcions a aquesta reserva han d’estar 

motivades per un interès històric o científic, o per la notorietat pública de la persona en 

qüestió (Espanya 1982, article 8). En tals casos, que l’investigador ha de justificar 

degudament, l’accés a les dades ja no es considera intromissió. 

Encara que la persona sigui difunta i ja no es pugui aplicar reserva a les seves dades, 

els descendents que hi hagin conviscut encara poden emprendre accions civils per a 

defensar-ne l’honor. Aquests casos sempre són problemàtics, perquè ens enfrontem a 

drets que van més enllà dels del titular del fons i que no poden ser objecte de 

negociació. Potencialment, qualsevol usuari que tingui accés a les dades de qualsevol 

de les persones mencionades al fons en pot lesionar els drets fent-ne un ús poc 

apropiat. Una bona mesura que podem adoptar és la d’informar els usuaris d’aquesta 

circumstància, per exemple des dels instruments de descripció, perquè facin un ús 

responsable de la informació. 

Finalment, val la pena recordar que, en el cas d’arxius públics, tota reserva o clàusula 

limitadora d’accés –llevat de la reserva pertinent en el cas de dades personals, que no 

és una condició imposada pels titulars– s’anul·la automàticament als 30 anys del seu 

ingrés, passats als quals l’accés és lliure. 

El document de traspàs 

El document pel qual es formalitzi la cessió del fons ha de plasmar de forma ben clara 

tots els acords assolits al llarg de la fase de negociació. La seva elaboració ha de ser 

el darrer pas d’una negociació durant la qual haurem intentat aconseguir un acord el 

més favorable possible a la institució, tendint a fórmules no oneroses de cessió del 
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domini, dels drets de reproducció i potser d’altres, amb el mínim possible de clàusules 

addicionals. La Torre Merino ens adverteix de les dificultats de gestió per la varietat de 

casuístiques que poden aparèixer degut a aquestes clàusules addicionals (La Torre 

Merino 2006, p.179). 

Com a mínim, el document hauria de donar tots els detalls de la transferència material, 

deixant clara la titularitat i extensió dels diversos drets d’explotació. Típicament, també 

pot contenir altres clàusules addicionals a iniciativa dels donants, o mencionar el 

consentiment per al tractament de les dades del productor tot reservant-se el dret de 

defensar-ne l’honor en funció de l’ús que se’n faci, o altres acords en aquesta línia. 

Tornem a insistir que és aconsellable que aquest document s’elabori amb 

l’assessorament jurídic adequat. 

Pel que fa al traspàs de domini, el contracte ha d’indicar de manera clara i inequívoca 

el tipus de cessió, és a dir, quina forma jurídica pren; qui és donant i qui és el receptor; 

la data efectiva de la formalització; i el material cobert per l’acord (per a clarificar 

aquest punt, normalment s’acompanya el contracte amb una còpia del document de 

descripció preliminar o l’inventari sumari que hem elaborat més amunt). En certes 

ocasions aquest traspàs pot anar condicionat per altres clàusules a voluntat del 

donant, i que també s’hauran d’incloure al contracte. 

En cas de tractar-se d’una cessió sense traspàs de domini, també cal especificar-ne el 

termini de vigència i, si pot ser, fer alguna referència a la possibilitat de prorrogar-lo. 

També convé deixar constància que el titular autoritza o no el tractament per part de 

l’arxiu –especialment si es preveu la necessitat d’efectuar alguna mena de tria i 

eliminació– i sota quines condicions. També s’hi pot incloure alguna clàusula de 

traspàs de domini a l’arxiu, per exemple en cas de defunció del titular o altres 

circumstàncies especials (Peterson, Peterson 1985, pp.25-27). 

Un segon bloc del contracte s’ha de referir als drets d’explotació del contingut del fons. 

En concret, cal especificar per a quina part –donant o receptor– queden reservats els 

drets de reproducció, distribució i comunicació pública, de manera que quedi clar quina 

part està autoritzada a fer què i qui pot aplicar i aixecar restriccions en cada cas 

(Peterson, Peterson 1985, p.26). És especialment important que aquesta part quedi 

ben detallada, perquè tot allò que no hi quedi ben expressat s’interpreta sempre en 

benefici de l’autor o els seus hereus. 

Els drets morals són inalienables per part dels titulars i no podran formar part dels 

acords. Però donat que representen la potestat de restringir la divulgació de l’obra 
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creativa del productor, convindria que s’hi fes alguna referència en el sentit 

d’autoritzar-ne la difusió en el context de les activitats pròpies de l’arxiu. 

En determinats casos, la materialització del traspàs no requereix la seva formalització 

amb un contracte. Aquests casos responen normalment a dues situacions concretes: 

d’una banda, llegats instituïts per testament, típicament d’investigadors que deixen el 

seu fons als centres on van dur a terme la seva recerca12; de l’altra, la recuperació de 

documentació abandonada en algun despatx del centre per part d’un productor que no 

podem localitzar13. En el primer cas, convé igualment posar-se en contacte amb els 

hereus per a negociar els drets de propietat intel·lectual, que sí s’hauran de formalitzar 

en forma de contracte, ja que la seva titularitat s’ha de poder demostrar per escrit. En 

el segon cas, especial perquè no hi ha interlocutors, qualsevol document que s’elabori 

ha de servir per a poder demostrar en tot moment la nostra bona fe en recollir el fons 

(per exemple, demostrant els esforços per la nostra banda per contactar amb el 

productor o els seus hereus). 

2.2 Materialització de l’ingrés 

La materialització de l’ingrés es formalitza en dos passos: físicament, amb el seu 

trasllat a la institució o arxiu; i jurídicament, amb la signatura del contracte de cessió. A 

més, s’ha d’acompanyar d’un seguit d’actuacions per a deixar el fons a punt per a 

iniciar-hi el tractament arxivístic pròpiament: classificació, descripció i 

emmagatzematge definitiu. 

El trasllat de la documentació s’ha de fer amb cura, havent-ne pactat els detalls amb el 

donant, i estant segurs de disposar d’un espai adequat al centre de destí per a 

dipositar-la temporalment i poder-hi treballar. Idealment, aquest espai ha de ser 

«un lieu hors public, peu passant, à l’atmosphère saine et isotherme, 

pourvu de rayonnages en nombre sufissant et d’un vaste plan de travail 

pour le tri» (Charmasson, Demeulenaere-Douyère et al. 1995, p.17). 

                                                 
12 Aquest va ser el cas de Josep Joaquim Lànderer i Climent (naturalista, astrònom i geòleg; 
València 1841 - Tortosa 1922), que col·laborà a fundar l’Observatori de l’Ebre i hi desenvolupà 
la seva carrera. En morir, va declarar l’Observatori hereu de ple domini dels seus béns, inclòs el 
seu fons. La resta del llegat s’invertí per a construir-hi el pavelló Lànderer (Canseco Caballé 
2009, p.85). 
13 Recordem l’exemple ja citat del fons Josep Gibert i Clols. 
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Dins del possible, l’operació material del trasllat del fons s’ha de fer metòdicament per 

a no malmetre la documentació i per a assegurar que se’n conserva l’ordre d’origen. 

En cas de comptar amb el servei d’una brigada de transport, és recomanable ser-hi 

present tant en el moment de la recollida com del lliurament, assessorant el personal 

sobre la forma de manipular la documentació, col·locant aquesta en caixes adients, i 

prenent fotografies, si no s’han pres anteriorment, per a documentar-ne la disposició 

en origen. 

Si en el moment d’estudiar el fons no es van detectar, l’operació del trasllat  

–especialment a l’hora d’acomodar la documentació en caixes– acaba de posar al 

descobert l’existència de formats especials que demanen uns requisits de conservació 

particulars: fotografies, grans formats, etc. També els suports electrònics tenen les 

seves pròpies necessitats, encara que aquí no ens hi dedicarem més enllà de 

recomanar la inclusió del seu contingut al programa de preservació de documents 

electrònics de la pròpia institució. 

Un cop completat el trasllat, cal mantenir el nou fons en un espai de treball separat 

dels dipòsits documentals fins a tenir una idea dels riscos que pot suposar per a la 

resta de documentació. La determinació d’aquests riscos també ens marcarà les 

pautes del treball amb el fons: l’ús d’equipament protector, les precaucions en la 

manipulació, la neteja, etc. Per tant, el següent pas és fer una anàlisi del seu estat de 

conservació, més exhaustiu que el que haguem pogut fer en el seu emplaçament 

previ. En aquest punt, és recomanable el concurs d’especialistes, que avaluïn 

l’afectació física de la documentació i hi puguin actuar si és necessari: desinfectant-la 

de microorganismes, desacidificant-la, o inclús proposant-ne la restauració. Si cal 

retirar documentació per a tractar-la, cal assegurar-se que després se’n pugui 

recuperar l’ordre original si fos necessari; en tot cas s’ha de documentar (Charmasson, 

Demeulenaere-Douyère et al. 1995, p.17). 

Juntament amb les necessitats de restauració i conservació, aquest és el moment de 

decidir quina estratègia seguir en el tractament del fons. Convé acordar si conservem 

o no l’organització originària del fons; en cas que la documentació estigui molt 

malmesa, establir la que conservarem; fixar els nivells de descripció que treballarem, 

l’estructura i el grau de detall que donarem a les descripcions. Aquestes decisions 

s’han d’adoptar, d’acord amb la política del centre, a partir de les valoracions i de la 

informació recollides al dossier de tractament durant la preparació de l’ingrés, i amb un 

bon coneixement de l’estat de conservació dels documents. Opcionalment, un cop 

decidit el nivell de descripció més baix sobre el que actuarem, podem marcar totes les 
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unitats del fons a aquest nivell per a dur-ne el control, ja siguin caixes, carpetes, o 

documents individuals. Si les numerem, equival a assignar-los un codi de referència. 

L’altre pas important és la signatura del contracte, que en funció de la rellevància del 

productor o del donant es pot fer en el marc d’una cerimònia institucional. La cessió es 

sol complementar amb l’entrega del rebut al donant un cop completat el trasllat. Pel 

que fa al document, s’aconsella fer-ne tres còpies: una per al donant, una segona per 

al nostre centre, i la tercera, que pot ser còpia simple, que s’integrarà al dossier de 

tractament, i que ens servirà de referència a l’hora de consignar als instruments de 

descripció informació relativa a l’accés, els drets i altres possibles clàusules 

(Charmasson, Demeulenaere-Douyère et al. 1995, p.17). 

2.3 Tractament arxivístic 

El tractament arxivístic sobre un fons ha de perseguir tres finalitats concretes: d’una 

banda, caracteritzar l’estructura lògica i intel·lectual en la qual es produí el fons; de 

l’altra, molt relacionada amb l’anterior, proporcionar als usuaris uns instruments de 

descripció que els permetin copsar l’essència del fons i dels documents que l’integren, 

així com recuperar-ne aquells que els puguin interessar. Finalment, també s’ha 

d’enfocar a la preservació, proporcionant a la documentació les condicions més 

adequades per a la seva conservació a llarg termini. 

Abans d’iniciar aquesta fase ja hem de disposar de prou informació sobre el fons com 

per a marcar-nos algunes directrius de cara al seu tractament. La primera decisió 

important és si es manté o no l’organització amb la qual ens ha arribat el fons. Un dels 

primers principis de l’arxivística és la del respecte per l’ordre originari, que ens diu que 

a l’hora de tractar un fons hem de ser fidels als criteris del seu productor. Aplicar una 

organització diferent de la que ve donada al fons, encara que també li proporcioni una 

estructura lògica i coherent, suposa una alteració de la seva integritat, que ens pot 

portar a una representació distorsionada de l’activitat del productor. Les úniques 

ocasions en què es pot justificar la decisió de no mantenir l’ordre donat, són quan el 

fons no presenta cap organització manifesta, o bé quan aquesta és fruit d’una 

organització posterior. En aquest segon cas, fins i tot es podria valorar l’opció de 

conservar-la. 

Una altra decisió important es refereix a la descripció. És en aquest moment que hem 

de decidir fins a quin nivell volem arribar, és a dir, quina ha de ser la unitat documental 

mínima de tractament. Hem de determinar si caracteritzarem els documents 
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individualment, si ens quedarem als dossiers, a les sèries, o bé a les unitats 

d’instal·lació. Aquesta decisió ja no depèn tant de l’estat del fons com de les prioritats 

de la institució, l’especial interès que pugui generar el fons –especialment pel que fa a 

les previsions sobre la seva consulta–, o els recursos disponibles. Només cal dir que 

aquests treballs de descripció sempre es podran ampliar vers nivells inferiors si es 

considera necessari més endavant. Els instruments de descripció s’han d’entendre 

com eines dinàmiques, sempre susceptibles de ser revisats, corregits o ampliats. 

El tractament pròpiament finalitza amb l’emmagatzematge definitiu del fons. Aquest 

emmagatzematge ve condicionat pels diversos formats i suports que pugui presentar 

la documentació. Documentació de característiques especials, com ara fotografies, 

plànols, etc., s’hauran de dipositar en espais especialment condicionats; això sí, sens 

perjudici de conservar-se’n les relacions intel·lectuals mercès a la descripció. 

2.3.1 Classificació i ordenació 

La classificació i la ordenació sovint es confonen o es superposen en les tasques de 

tractament d’un fons (Alberch, Boadas et al. 2009, p.137), però es tracta d’operacions 

conceptualment diferents. Mentre que la classificació «serveix per identificar els 

distints grups de documents que formen part d’un fons i les seves relacions d’acord 

amb uns principis arxivístics reconeguts», l’ordenació consisteix únicament en 

«instal·lar els documents d’arxiu segons un ordre predeterminat» (Bernal, Magrinyà et 

al. 2007, pp.179 i 183). 

Planificació de la classificació 

Una bona classificació ha de reflectir les activitats del productor del fons i les seves 

interrelacions. Classificar implica reconstruir l’ordre intrínsec del fons, «la lògica que ha 

guiat les activitats de la persona que l’ha produït», que és un «element fonamental de 

la història del propi fons» (Fernández Trabal 2008, p.21). Per a poder dur-la a terme, 

doncs, cal estar prou familiaritzat amb la naturalesa d’aquestes activitats. En el cas 

dels fons de científics, això implica també conèixer suficientment les matèries 

desenvolupades per aquest, imprescindible per a poder copsar millor els 

desenvolupaments en el seu àmbit professional. 

A partir del coneixement del fons i del productor assolit durant la preparació de l’ingrés, 

juntament amb tota la informació complementària que haguem aplegat al dossier de 

tractament, ja disposem d’elements de judici suficients sobre el contingut i les 

temàtiques del fons per a establir el pla de classificació global (Charmasson, 
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Demeulenaere-Douyère et al. 1995, p.27). De moment, aquest pla no ha d’anar més 

enllà d’establir els grans grups en què s’ha d’agrupar la documentació, i potser 

determinar-ne l’ordre de presentació, ja sigui en funció de la seva importància o bé 

aplicant un ordre concret. 

En aquest punt també hem de decidir el nivell de detall al qual volem arribar amb el 

nostre tractament. És a dir, si dins del tractament arxivístic entrarem a treballar amb 

els documents individualment, si ens quedarem al nivell d’expedient, si classificarem 

directament les agrupacions físiques (capses o carpetes, independentment del nivell 

del seu contingut), etc. Els treballs de classificació, llavors, consistiran en “reconstruir” 

les categories intermèdies entre aquests nivells més inferiors i els grans grups 

establerts al nostre pla. Aquests nivells o categories intermèdies els hem d’anar 

completant a base de treballar amb el propi fons. 

La premissa que ha de marcar les tasques de classificació és la de conservar i reflectir 

el context de producció. L’existència o no d’un context aglutinador ens ha de dictar la 

pertinència o no d’una classe o de la inclusió de material en aquesta. L’estratègia que 

adoptem serà diferent si es decideix conservar l’organització original del fons o si 

aquesta s’ha de refer de zero. 

Si el fons està ben organitzat i la seva estructura es considera representativa de les 

activitats del productor, es pot desenvolupar una classificació que respecti 

l’organització original. En tal cas, la tasca consistirà bàsicament a caracteritzar-ne les 

sèries (Charmasson, Demeulenaere-Douyère et al. 1995, pp.21-22). Ens podem guiar 

per elements com els retolats de les carpetes, les agrupacions en carpetans, etc. Cal 

anar amb compte, però, perquè no sempre cada capsa o carpeta correspondrà a una 

sèrie diferent. Les sèries s’han d’entendre com plasmacions de les funcions del 

productor, i per tant hem de descartar caracteritzacions excessivament concretes. 

Si es tracta d’un fons del qual en reconstruïm l’organització, hem de procedir amb 

cautela, i sempre des del coneixement de la trajectòria del productor. Classificar un 

fons no ha de consistir en imposar una determinada estructura organitzativa, sinó en 

identificar les sèries que la constitueixen després d’un procés intel·lectual d’anàlisi 

(Bravo Lledó 2006, p.98). Aquest procés de sistematització ens ha de permetre 

agrupar la documentació en conjunts organitzats, establint categories principals, 

subcategories, etc. 

Quan l’estructuració del fons és inexistent o no representativa i hem de crear-la ex 

novo, es pot partir de zero o es pot recórrer a l’aplicació d’una classificació estàndard, 

però aquesta s’ha de modificar i adaptar convenientment per a ajustar-la a les 
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particularitats del fons que ens ocupa. Una opció intermèdia pot ser recórrer a 

classificacions de fons de característiques similars, que ens poden servir de referència 

a l’hora de dissenyar la nostra classificació. En qualsevol dels casos, per a poder 

valorar amb propietat la necessitat d’establir les categories de classificació, és 

imprescindible un bon coneixement del fons i del productor. 

Identificació de les grans categories 

Seguint amb la metodologia que proposa Thérèse Charmasson, el primer pas en la 

classificació és la identificació de les grans agrupacions i l’assignació de la 

documentació corresponent a cadascuna d’elles (Charmasson, Demeulenaere-

Douyère et al. 1995, p.22). A l’hora d’agrupar la documentació d’un fons personal, en 

general les institucions d’arxiu contemplen unes poques agrupacions principals 

corresponents a les diverses facetes de l’activitat del productor, que anomenarem 

“esferes”. Nosaltres en proposem cinc, adoptades directament de la pràctica de l’ANC: 

-Activitat personal i familiar. Recull documentació referent a la pròpia persona 

(principalment documents identificatius i de formació acadèmica, i agendes), a la seva 

família, i a la gestió del seu patrimoni. 

-Activitat professional. Aquesta categoria és la que caracteritza els fons de científics. 

La documentació d’aquest conjunt es distingeix per la seva especificitat, i segons el 

cas pot presentar estructures molt diferents, que presentem més avall. 

-Activitat creativa i lleure. Es refereix a les activitats d’oci del productor (viatges, 

esports, etc.). En el cas de científics, serà rar trobar obra creativa que no estigui 

relacionada amb la seva professió (el cas típic són manuscrits de divulgació científica, 

que s’haurien d’incloure amb l’activitat professional). 

-Activitat associativa i política. Documentació relativa a l’actuació del productor com a 

membre d’agrupacions de caràcter associatiu, de partits polítics, etc. al marge de la 

seva activitat professional. En principi no contindrà documentació científica ja que 

normalment és documentació de caràcter administratiu. 

-Activitat de representació. Conté documentació produïda fruit d’actes protocol·laris, 

homenatges, càrrecs honorífics, etc. normalment lligats a algun reconeixement. No 

contindrà d’entrada documentació de caràcter científic, excepte potser en discursos i 

conferències. 

Aquestes dues darreres categories poden ser difícils de discernir en determinades 

ocasions, ja que ambdues formen part de la “dimensió social” del productor. En casos 
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així, un criteri pot ser si en el context que representa la iniciativa inicial sorgí del 

productor. Si no fou així segurament es tractarà d’activitat de representació 

(nomenaments, invitacions, designacions, etc.). 

A aquestes cinc categories, l’ANC i la majoria d’arxius n’hi afegeix dues més que no es 

corresponen a esferes d’activitat del productor. D’una banda, epistolaris, que busca 

adaptar-se al fet que en molts fons personals la correspondència s’hi conserva 

classificada a part. De l’altra, recursos d’informació, que aplega generalment 

documentació impresa recollida pel productor com a font d’informació (reculls de 

premsa, publicacions, biblioteca, etc.). Pel que fa a la correspondència, un cop 

identificada hem de valorar si es pot incorporar a alguna de les altres cinc categories. 

Per la nostra banda som reticents a fer-ne una categoria per sí sola, excepte en el cas 

que sigui evident que el mateix productor no distingia la correspondència privada de la 

personal o de la social a l’hora d’arxivar-la. En tal cas, ha de prevaldre el principi de 

respecte a l’ordre originari. 

Excepte potser per la correspondència, de la qual tractarem tot seguit, la identificació 

de les cinc grans categories i de la documentació que les integra és una tasca 

relativament senzilla i ràpida. Fins i tot amb fons que han passat per moltes vicissituds, 

són molt rars els casos que ens arriben absolutament desordenats, i dels quals no es 

pot aprofitar gens l’estructura existent. Com a mínim, la documentació sol estar 

organitzada en carpetes o capses, amb el seu contingut identificat d’alguna manera. 

Per tant, aquesta operació sovint es redueix a assignar directament carpetes i capses. 

La correspondència 

La correspondència és potser la sèrie més característica dels fons personals. En 

general es classifica en bloc i a banda, però si perseguim una classificació funcional 

hem d’intentar classificar-la en alguna de les esferes del productor. Així, per exemple, 

en un fons de perfil totalment professional la correspondència s’ha d’incloure a 

l’activitat professional, ja que no contindrà cartes personals. En general és habitual que 

la correspondència familiar es conservi separada de la professional; però ja no tant 

amb l’associativa. Excepte en el cas que es tracti de l’ordre originari, si la 

correspondència es troba agrupada indistintament, per exemple fruit d’una actuació 

anterior, hem de fer l’esforç d’identificar-ne les diverses esferes. 

Normalment les cartes es classifiquen per corresponsals, i aquesta és també la 

proposta de Charmasson (Charmasson, Demeulenaere-Douyère et al. 1995, pp.24-

25). Nosaltres proposem anar una mica més lluny identificant els corresponsals amb 
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les esferes del productor: familiars i amics per una banda; col·legues i professionals 

per una altra; etc. No seria realista intentar anar més lluny en la classificació de la 

correspondència, ja que si bé un corresponsal s’associarà rarament a més d’una 

esfera, sí que amb un mateix corresponsal –o fins i tot dins una mateixa carta– es 

poden tractar assumptes molt diversos. 

Quan estem davant de fons totalment desorganitzats i no sabem per on començar, es 

pot fer una primera aproximació a través de la correspondència, per altra banda una 

tipologia fàcil d’identificar i de processar. Un cop separada per corresponsals, 

analitzant la temàtica de les cartes, aquests es poden associar a alguna esfera. Això 

ens proporciona, ja d’entrada, un mapa prospectiu de les esferes del productor 

presents al fons; i el contingut de les cartes ens fa un retrat dels seus interessos a 

cada àmbit. 

Sèries específiques en fons de científics 

A continuació ens fixem en les tipologies de documentació més característiques i 

particulars dels fons de científics, i intentem oferir algunes pautes per a la identificació i 

assignació de sèries, enteses com la materialització de les funcions subsidiàries de 

cada categoria. Com veurem, no sempre s’integren únicament a la categoria d’Activitat 

professional. 

-Dossiers de treball. Excepte en casos molt extrems, ja hem comentat que normalment 

la documentació d’un fons no es troba mai en un complet desordre, i com a mínim està 

agrupada en dossiers o carpetes seguint un o altre criteri. Pel que fa als dossiers de 

treball, són potser l’agrupació més voluminosa d’aquesta mena de fons. Els dossiers 

de treball solen incloure notes, càlculs, esquemes i gràfics; apunts presos en 

conferències; notes sobre referències bibliogràfiques; etc. (Charmasson, 

Demeulenaere-Douyère et al. 1995, p.32). El que vehicula aquests dossiers és la 

recerca centrada en objectius determinats, com ara un fenomen, una teoria, o la 

interpretació d’un experiment. Aquests dossiers són l’evidència documental de la 

funció de recerca com a activitat professional del productor, i s’han de conservar com a 

tals. L’organització del seu contingut és delicada, i només l’hem d’abordar si constatem 

que no hi existeix cap ordre preestablert. 

-Esborranys i “manuscrits”. Aquest epígraf inclou documentació que respon a 

contextos productius diferents, i que per tant han de donar lloc a sèries diverses. En 

cas de tractar-se d’esborranys de publicacions o de conferències, hem de distingir 

entre publicacions científiques especialitzades com a part de les activitats pròpies de la 
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recerca; obres divulgatives per al públic general; i obra creativa aliena a la ciència 

(poesia, relats, etc.). Segons el cas, la sèrie de publicacions s’ha d’incloure 

respectivament dins de la recerca, dins de la divulgació, o bé constituint la sèrie d’obra 

creativa. 

Entre aquesta documentació també hi podem trobar notes de cursos. En aquest cas 

cal distingir entre cursos impartits pel productor i cursos als quals ha assistit. En el 

primer cas, estem davant de materials preparats i reunits com a suport a les lliçons, i 

de fet són el reflex documental de les seves funcions de docència. Per contra, la sèrie 

d’apunts i notes preses pel productor constitueix la manifestació de la seva formació 

en l’àmbit professional (no ens referim a tota la carrera acadèmica, sinó més aviat a 

cursets de reciclatge, de formació especialitzada en el seu camp d’estudi, etc.). 

-Separates. En principi, com a obra impresa, ja sigui pròpia o aliena, s’haurien 

d’excloure del fons, excepte si formen part d’un context productiu. Per exemple, quan 

es troben dins d’un dossier de treball, normalment amb anotacions al marge 

relacionades amb una determinada recerca; o quan acompanyen els respectius 

esborranys, i en aquest cas representen la darrera baula en el procés de preparació de 

les publicacions. En canvi, si es conserven descontextualitzades o directament 

constituint una col·lecció, encara que aquestes segueixen tenint valor, cal retirar-les 

d’alguna manera. En cas que sigui obra aliena, es pot deixar com a recursos 

d’informació; si es tracta d’obra pròpia, és més recomanable que se’n faci càrrec la 

biblioteca o, si no és possible, integrar-les en una biblioteca auxiliar (Charmasson, 

Demeulenaere-Douyère et al. 1995, p.24). 

-Quaderns de notes. Com a quaderns de notes podem trobar tipologies molt diferents. 

Els més representatius són el que anomenarem quaderns empírics, on hi incloem 

quaderns de camp, d’experimentació, de laboratori, etc. És a dir, on es recullen 

d’alguna manera les experiències empíriques inherents a tota recerca científica, i que 

per la seva importància i la seva naturalesa diferenciada classificarem com una sèrie 

pròpia dins de la recerca. La resta de quaderns formaran part, normalment, de 

materials de cursos impartits o de formació rebuda, i com a tals es classificaran. 

-Documentació de congressos. Com les publicacions especialitzades, els congressos 

científics formen part de la recerca científica, que més enllà de l’obtenció de resultats 

també ha d’incloure’n la seva difusió als cercles acadèmics. Per la seva especificitat, la 

documentació sorgida de la participació en congressos científics pot constituir la seva 

sèrie dins la categoria de recerca. Hi haurà, però, alguns casos especials. Si es tracta 

de documentació de l’organització d’un congrés, l’hem de classificar com una funció 
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administrativa dins de l’activitat professional; si és un congrés organitzat des d’alguna 

associació, al marge de la seva professió, s’ha d’incloure a l’activitat associativa; si es 

tracta d’un congrés al qual fou convidat, cal valorar.-ne la inclusió a la sèrie de 

projecció pública; etc. 

-Documentació d’òrgans directius, administratius o representatius. En cas que entre la 

documentació personal del productor aparegui material de caràcter administratiu, 

primer cal valorar qui n’és el productor. Si la documentació és clarament no científica i 

de naturalesa repetitiva (assignació de fons, compra de material, gestió de personal, 

etc.), el productor és probablement la institució, i s’hauria d’integrar sempre que fos 

possible al fons d’aquesta. En casos com ara la documentació produïda com a director 

d’un grup de recerca, per exemple, la distinció no és tan clara, i cal valorar-ho cas per 

cas. Per altra banda, la documentació generada com a membre d’òrgans col·legiats  

–que típicament inclou convocatòries i actes de reunió, i potser notes preses durant 

aquestes–, sí que pot formar part del fons personal (Charmasson, Demeulenaere-

Douyère et al. 1995, p.36). Com en altres casos, segons on s’exerceixin aquestes 

funcions s’inclouran dins l’activitat professional, associativa, de representació, etc. 

-Documentació empresarial. Per últim, hem de fer alguna referència a la possible 

activitat empresarial. El primer que cal analitzar és si la documentació empresarial 

constitueix un fons de per sí. El cas més clar és el d’una empresa plenament 

constituïda, però hi ha ocasions en què es pot integrar al fons del productor com una 

faceta més de l’activitat professional; per exemple, la consulta d’un metge, el despatx 

d’un arquitecte, el taller d’un inventor, etc. La documentació empresarial, constitueixi o 

no un fons propi, s’organitzarà de manera molt diferent en funció del tipus d’activitat. 

Com a primera aproximació a la seva classificació, proposem aplicar el sistema 

enunciat per Michel Roberge (Roberge 1990), i agrupar la documentació en dues 

categories: gestió i explotació. La documentació de gestió és molt homogènia: en tots 

els casos inclou la gestió de recursos humans, béns mobles i immobles, finances, 

administració, etc. És en la documentació d’explotació on es dóna una major varietat 

segons la naturalesa del negoci, i és també on trobem la documentació de caràcter 

científic. Una bona classificació s’haurà d’abordar des del coneixement de l’activitat, 

així com de la disciplina des d’on aquesta s’explota. 

Proposta de quadre de classificació 

El quadre de classificació, reflex de la composició i l’estructura lògica del fons, es 

materialitza com a fruit del treball d’anàlisi i identificació de sèries que hem dut a 

terme. És el primer instrument que sorgeix amb el tractament arxivístic, i sovint es 
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presenta com la porta d’accés al fons, ja que proporciona una visió de conjunt del seu 

contingut i permet fer-se una idea dels diversos contextos de producció. L’elaboració 

del quadre de classificació també és el pas previ per a abordar la descripció del fons. 

A continuació proposem un quadre de classificació amb el qual pretenem cobrir les 

casuístiques més habituals dels productors científics i dels seus fons. El quadre està 

basat en el model per a fons personals de l’Arxiu Nacional de Catalunya, que hem 

modificat per a donar-li un perfil més funcional. La inclusió de tantes entrades pot 

resultar exagerada, però es deu a la voluntat d’abastar el màxim de casos que se’ns 

poden presentar en un fons de científic. De tota manera, gairebé mai és necessari 

utilitzar totes les entrades proposades. Per altra banda, es tracta d’una proposta a 

mode de guia, que cal sotmetre als ajustos necessaris en funció del fons, i havent-ne 

valorat la seva aplicabilitat. 

És també per aquesta voluntat generalista que evitem recórrer a massa nivells en 

aquest quadre. Tot i que en alguns casos és possible, o fins i tot necessari, establir 

classificacions a nivells inferiors, aquestes poden variar molt d’un fons a un altre en 

funció de la seva naturalesa o dels criteris del treball. Igualment, classificacions 

inferiors que potser no tinguin prou entitat per a figurar al quadre, es poden consignar 

a través de la descripció dels elements que la formen. 

Aquesta és la nostra proposta de quadre de classificació model per a fons personals 

de científics: 

 
01. ACTIVITAT PERSONAL I FAMILIAR 

01.01. Activitat personal 

01.01.01. Documents identificatius 

01.01.02. Formació acadèmica 

01.01.03. Documents acreditatius 

01.01.04. Agendes i diaris personals 

01.02. Activitat familiar 

01.03. Administració del patrimoni 

01.04. Correspondència 

02. ACTIVITAT PROFESSIONAL 
02.01. Recerca 

02.01.01. Quaderns empírics 

02.01.02. Dossiers de treball 

02.01.03. Publicacions 
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02.01.04. Congressos 

02.02. Docència 

02.03. Formació 

02.04. Divulgació 

02.04.01. Publicacions 

02.04.02. Conferències 

02.05. Funcions administratives i representatives 

02.06. Correspondència 

02.07. Activitat empresarial 

02.07.01 Gestió 

02.07.02 Explotació 

03. ACTIVITAT CREATIVA I LLEURE 
03.01. Obra creativa 

03.02. Lleure 

03.02.01. Espectacles 

03.02.02. Esports 

03.02.03. Viatges 

04. ACTIVITAT ASSOCIATIVA I POLÍTICA 
04.01. Activitat associativa (associacions i institucions) 

04.02. Activitat política 

05. ACTIVITAT DE REPRESENTACIÓ 
05.01. Actes protocol·laris 

05.02. Projecció pública 

06. RECURSOS D’INFORMACIÓ 

Ordenació 

L’ordenació és un procés intel·lectualment diferent de la classificació, però que sovint 

s’efectua simultàniament. Per a cada sèrie o agrupació documental consisteix en 

determinar l’ordre més lògic en funció del contingut, la naturalesa del fons i, sobretot, 

respectant sempre el criteri del productor. En general es recomana no alterar l’ordre 

donat originàriament, excepte en casos de desordre manifest. Quan resulti difícil 

discernir-ne la lògica, es recomana no intervenir-hi per a evitar el risc de 

desnaturalització (Charmasson, Demeulenaere-Douyère et al. 1995, p.33). 

Les ordenacions més habituals són la cronològica i l’alfabètica. L’ordre per defecte en 

els fons documentals sol ser el cronològic. Típicament s’aplica en sèries en les quals 

té rellevància la successió en el temps de les activitats que reflecteix. Per exemple, la 
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documentació d’assistència a reunions o congressos, la preparació de publicacions, 

els dossiers de treball, etc. En el cas dels congressos, a més, aquesta mateixa 

ordenació és compatible amb altres agrupacions dins del dossier de cada congrés: la 

documentació preliminar i preparatòria, la del viatge, la d’assistència al congrés 

pròpiament i la posterior publicació de les actes. En documentació de la qual no 

podem establir la data, l’ordre s’ha de buscar intentant reconstruir el procés 

intel·lectual que reflecteix. Així, per exemple, en el cas dels esborranys per a una 

publicació o els càlculs teòrics dins una recerca, que no es solen datar, si som 

capaços de desentrellar-ne la seqüència lògica recuperem l’ordre cronològic. 

Quan la rellevància no està en la successió temporal, sinó directament en el contingut, 

es recorre a l’ordenació alfabètica, que en definitiva actua com un nivell més de 

classificació. La podem aplicar a la correspondència en funció dels corresponsals, a 

l’activitat administrativa segons la institució, a la gestió del personal de recerca pel seu 

cognom, etc. Més enllà d’aquesta ordenació alfabètica normalment es recorre de nou a 

l’ordre cronològic, com per exemple a l’hora d’ordenar les cartes de cada corresponsal 

(Charmasson, Demeulenaere-Douyère et al. 1995,p.25). 

Amb l’adveniment de les eines informàtiques, i la facilitat amb la que ens permeten 

recuperar informació, actualment l’ordenació ja no es considera tant important. De tota 

manera, segueix sent recomanable que l’ordenació intel·lectual tingui el seu reflex 

material en la disposició de la documentació. Això que resulta impossible amb fons 

oberts, sí és factible amb fons històrics tancats. A més, en facilita la consulta física als 

usuaris i ajuda en la sistematització de les signatures topogràfiques de cara a la seva 

localització. 

Codificació 

La codificació ens permet identificar de forma unívoca els elements que formen part 

del fons. A més de resultar imprescindible per a la seva identificació en els instruments 

de descripció, constitueix una bona eina de control i de localització. Es pot escollir 

entre una codificació numèrica o alfanumèrica, significativa o no significativa; però en 

qualsevol cas cal planificar-la d’entrada i assegurar-se que sigui única. 

D’una banda, hem de codificar les entrades del quadre de classificació un cop 

completat aquest: categories, classes, sèries, subsèries, etc. Per a fer-ho, 

especialment en fons tancats, recomanem una codificació significativa, és a dir, 

representativa de l’estructura jeràrquica del fons. En la proposta que hem presentat 

més amunt, per exemple, hem recorregut a una codificació numèrica significativa. 
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A més de les agrupacions documentals plasmades al quadre, també codifiquem la 

pròpia documentació, com a mínim al nivell de descripció al qual efectuem el 

tractament, ja siguin capses, dossiers, expedients, o documents individuals. L’objectiu 

en aquest cas és únicament la identificació inequívoca de les unitats que treballem, i 

aplicar-hi una numeració correlativa és suficient. Aquesta codificació seqüencial, si es 

dóna per ordre un cop concloses la classificació i l’ordenació, permet a més conservar 

l’ordre propi del fons independentment de com recuperem la informació en les 

cerques. 

2.3.2 Descripció 

La finalitat de la descripció, més enllà de simplement caracteritzar la documentació, ha 

de ser consignar-ne «qualsevol informació que serveixi per identificar, gestionar, 

localitzar i explicar la documentació d’arxiu, així com el context i els sistemes en els 

quals s’ha produït» (Bernal, Magrinyà et al. 2007, p.180). Una descripció pot ser més 

concisa o més extensa en funció de cada necessitat, però sempre ha de respondre a 

aquesta finalitat. Cal tenir present que és a través dels instruments que resulten 

d’aquesta tasca que l’usuari entra en contacte amb el fons. D’aquí que la descripció 

sigui també la faceta amb més visibilitat del tractament arxivístic. 

Planificació de la descripció 

El disseny del pla de descripció del fons s’ha d’abordar sempre des del respecte als 

principis de la descripció arxivística per a garantir un resultat de qualitat. Aquests 

principis estan acceptats internacionalment i els recull la Norma de descripció 

arxivística de Catalunya, NODAC (Bernal, Magrinyà et al. 2007, pp.15-18). La 

descripció, i fins i tot la seva planificació, no es pot emprendre sense haver dut a terme 

un treball previ, que inclou l’estudi del fons i, especialment, la classificació del seu 

contingut. 

La planificació prèvia permet fixar criteris i obtenir instruments de descripció equilibrats 

i homogenis. Les principals decisions que s’hi prenen es refereixen als elements que 

han de ser objecte de la descripció i a la profunditat i detall d’aquesta, i dependran de 

diversos factors, com ara les característiques del fons, la política d’arxiu, el perfil dels 

usuaris potencials, o els recursos que s’hi puguin invertir. La descripció arxivística és 

jeràrquica i multinivell, cosa que implica que abans de dedicar-nos al nivell de 

descripció en el qual ens volem centrar, ja siguin documents, expedients, sèries o 

capses, hem de descriure tots els seus nivells superiors en la classificació. Això ens 
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dóna l’ocasió de deixar consignada la informació comuna als nivells superiors, evitant 

reiteracions, d’acord amb la regla de l’herència. 

A més del nivell de la descripció, també hem de definir-ne la profunditat a cada nivell, 

és a dir, quina informació és rellevant consignar-hi, i si és possible sistematitzar-la 

(especialment amb sèries repetitives, com ara la correspondència). La NODAC articula 

la descripció arxivística en 26 elements definits a la ISAD(G) (Bernal, Magrinyà et al. 

2007, p.32). Al mateix temps, aquests 26 elements estan organitzats en 7 àrees 

informatives: Identificació, Context, Contingut i estructura, Condicions d’accés i ús, 

Documentació relacionada, Notes i Control de la descripció. En funció del nivell de 

descripció, la Norma estableix elements obligatoris i recomanables diferents, però a la 

fi és en funció de les característiques i particularitats de la documentació, que hem de 

decidir els elements que ha d’incloure la nostra descripció i el seu format. Fins i tot en 

alguns casos pot ser adient la incorporació d’altres elements per a adaptar-se a 

necessitats particulars. 

A la primera part del treball hem identificat, en projectes enfocats a la documentació de 

científics, la tendència generalitzada a elaborar catàlegs dels documents individuals 

com a únic instrument de descripció. Aquesta pràctica, que té més en comú amb la 

catalogació bibliogràfica que amb la descripció arxivística, no reflecteix l’estructura del 

fons, i no pot oferir a l’usuari una visió completa d’aquest. Tampoc es solen descriure 

la globalitat dels fons, i molt menys les diverses sèries que els constitueixen (si és que 

aquestes estan definides). A més, en molt casos els elements de descripció escollits 

per a caracteritzar els documents són insuficients. 

Per altra banda, cal dir que la descripció arxivística rarament arriba a operar al nivell 

de document individual. Aquesta pràctica s’ha d’atribuir a diversos factors: d’una 

banda, la quantitat de recursos necessaris per a poder dur a terme una descripció tan 

exhaustiva; de l’altra, especialment en el cas de fons de científics, la necessitat de 

coneixements o d’assessorament per a la interpretació dels continguts, dificultat que 

s’aguditza a mesura que es descendeix en els nivells de descripció, i que és màxima 

en enfrontar-se a documents concrets. 

En qualsevol cas, a l’hora de planejar la descripció d’un fons ens hem d’adaptar a les 

seves característiques, comptant amb l’assessorament necessari si no disposem dels 

coneixements suficients. Hem de deixar que el propi fons ens suggereixi les pautes de 

treball i el nivell de descripció fins al qual hem d’arribar. Segons el cas, fins i tot pot ser 

apropiat descriure a nivells diferents parts d’un mateix fons (Bravo Lledó 2006, pp.101-

102). 
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Abans d’entrar a descriure els diversos instruments de descripció que han de resultar 

de la nostra tasca, convé fer un breu comentari sobre el control d’autoritats. 

Paral·lelament a la sistematització de la descripció, és a dir, de quins elements s’han 

de consignar, però també en quina forma hem de consignar cada element, convé que 

ens plantegem la necessitat d’establir criteris per a evitar duplicitats en la forma de 

citar persones, llocs, empreses, etc. A vegades ens ho hem de plantejar fins i tot per 

als termes científics i tècnics, en casos en què s’usi diferent terminologia per a referir-

se al mateix concepte –típicament, quan en notes o esborranys es recorre al terme en 

anglès directament, sense traducció. Per a la normalització, ens podem basar en els 

criteris de la norma ISAAR(CPF), però sovint n’hi ha prou que nosaltres mateixos 

establim uns criteris fixos. Un mínim control d’autoritats ens permet cercar per paraules 

amb seguretat. A més, aquesta identificació unívoca ens dóna la possibilitat d’elaborar 

índexs que poden resultar útils als usuaris com a instrument auxiliar. L’exemple més 

il·lustratiu és la sèrie de correspondència: per tal que es puguin recuperar totes les 

cartes d’un mateix corresponsal des dels instruments de descripció, cal que aquests hi 

estiguin identificats de manera única. 

Els instruments de descripció 

A l’hora d’elaborar els instruments de descripció, hem d’aportar la informació que sigui 

més pertinent en cada cas. Com veurem a continuació, en general no consignem els 

mateixos elements en tractar un fons que una sèrie o un document únic. La concepció 

tradicional veu els instruments de descripció com l’eina per la qual l’usuari ha de poder 

identificar els documents que li interessen abans de veure’ls directament. Per tant, la 

mesura està en les característiques de la unitat de descripció, però també en les 

necessitats i, cada cop més, les expectatives dels usuaris (Boadas, Casellas et al. 

2001, pp.37-38). 

A les consideracions anteriors cal afegir-hi la salvaguarda dels drets que van més enllà 

dels del titular del fons. D’una banda, podem lesionar els drets de qualsevol de les 

persones mencionades a la documentació, i és per això que convé actuar sempre amb 

cautela a l’hora de publicar els instruments de descripció. Una possible mesura pot 

passar per anonimitzar les descripcions que continguin dades de caràcter personal o 

reservat, al mateix temps que es restringeix l’accés a la documentació en qüestió. En 

tot cas, convé informar els usuaris des dels instruments de descripció sobre les 

circumstàncies que limiten l’accés, per tal que en facin un tractament responsable. 

D’altra banda, també és pertinent, quan s’escaigui, fer menció al règim de la 

documentació en termes de propietat intel·lectual. L’instrument de descripció és l’espai 
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ideal per a informar l’usuari sobre qui n’ostenta la titularitat, o quines són les 

restriccions per a la seva explotació; provisions que els usuaris estan obligats a 

respectar i per això els convé conèixer (Boadas, Casado et al. 1998, pp.4-5). 

Finalment, convé fer un darrer comentari general sobre els instruments de descripció, 

que té a veure amb la seva reelaboració contínua. Les descripcions han d’estar 

sempre obertes a ser millorades, tant durant la fase d’elaboració –per exemple, tornant 

a corregir dades de nivells superiors ja descrits en detectar informacions que la 

contradiuen en nivells inferiors–, com posteriorment, fruit de l’aparició de noves 

informacions, d’incorporacions posteriors al fons, o de la prescripció de reserva. 

Actualment les eines informàtiques ens faciliten moltíssim aquesta tasca de 

manteniment de vigència en els instruments de descripció. 

Descripció del fons: la guia 

Segons la pràctica arxivística, la descripció s’ha d’orientar “de dalt a baix”, és a dir, no 

s’ha de procedir a descriure una agrupació documental si no està descrita la que 

l’engloba. Per tant, hem de començar sempre descrivint el fons abans de descendir a 

nivells de classificació inferiors. L’instrument que en resulta es coneix amb el nom de 

guia de fons. 

A més de les dades identificatives, obligatòries per a qualsevol unitat que descrivim, 

aquest és el nivell adequat per a consignar-hi informació sobre el productor i el context 

productiu, així com referències al contingut i a l’organització del fons. També haurem 

de citar les condicions d’accés general, sens perjudici que en determinades sèries s’hi 

apliquin condicions més específiques. Tota la informació requerida a aquest nivell 

l’haurem d’haver obtingut en preparar l’ingrés del fons: «només aleshores poden 

obtenir-se determinades informacions que, passats anys, resulten inaccessibles» 

(Boadas, Casellas et al. 2001, p.33). Tot i que se n’hi poden incorporar més en funció 

de les necessitats, vegem a continuació quines són aquestes informacions mínimes 

segons recomana la NODAC (Bernal, Magrinyà et al. 2007): 

-Codi de referència. Ens ha de permetre identificar inequívocament l’agrupació 

documental, en aquest cas el fons. La NODAC fixa que el codi del fons ha d’anar 

precedit de l’abreviatura CAT (per Catalunya) i l’acrònim de l’arxiu. Per exemple: 

CAT AHSCP FP023. 

-Nivell de descripció corresponent a la unitat que descrivim. En aquest cas, fons. 
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-Títol. Anomenem el fons únicament amb el nom complet del productor, sense 

incloure-hi la paraula “fons”, que ja consta a l’element anterior. Per exemple: Pere 

Gabarró i Garcia. 

-Data(es). Hi consignem els anys extrems de la documentació continguda al fons. És 

possible que més endavant, a mesura que anem treballant en el fons, ens adonem que 

les dates consignades inicialment no són exactes i es necessiti corregir-les. 

-Volum i suport. D’una banda, ha de reflectir el volum total del fons, generalment 

expressat en metres lineals o en capses. Si es considera convenient, també s’hi pot fer 

constar documentació especial significativa: fotografies, grans formats, documents 

electrònics, etc. 

Aquests cinc primers elements constitueixen l’àrea d’identificació, i són obligatoris en 

la descripció de qualsevol nivell de classificació. En ocasions, i en funció de les 

condicions d’emmagatzematge, pot resultar útil afegir-hi un sisè element de localització 

topogràfica, tant a aquest nivell com a nivells inferiors. 

-Nom del(s) productor(s). En el cas del fons, ha de coincidir amb el títol. 

-Història del(s) productor(s). Aquí s’ha de fer una breu ressenya del productor, 

especificant-ne el nom complet, el naixement i la mort, camps d’investigació, 

institucions on treballà, i tota aquella informació rellevant per a contextualitzar el fons. 

En el cas dels científics catalans, la web Galeria de científics catalans (IEC, web b) pot 

ser una bona font complementària. 

-Història arxivística. Consisteix en especificar les vicissituds de la documentació fins al 

seu ingrés a la nostra institució. Aquesta informació és especialment rellevant si la 

documentació s’ha malmès, se n’ha extraviat una part, ha estat reorganitzat 

anteriorment, etc. 

-Dades sobre l’ingrés. Aquesta informació s’extreu de tota la documentació de 

negociació, i especialment del document final de traspàs, on s’hi especifica la part que 

fa la donació, el règim d’aquesta, la data que es fa efectiva, etc. 

Aquests elements integren l’àrea de context, que gairebé en la seva totalitat és 

informació que ja està en les nostres mans fruit de la recerca prèvia a l’ingrés. És 

obligatori incloure’ls en la descripció dels fons, però en podem prescindir en nivells 

inferiors, en virtut de la regla de l’herència, segons la qual no es consigna informació 

que ja figuri en nivells de descripció superiors. 

-Abast i contingut. A nivell general, hem de caracteritzar les temàtiques cobertes per la 

documentació. Hi consignarem les funcions i activitats del productor que reflecteix el 
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fons. És en aquest element on hem de fer constar, per exemple, si el fons únicament 

consta de la documentació professional, si inclou documentació d’activitat empresarial, 

etc. 

-Sistema d’organització. Informa sobre l’estructura del fons. Com a opció, podem 

incloure-hi els nivells superiors del quadre de classificació, exposant-hi els criteris de 

classificació: funcionals, temàtics, etc. 

-Condicions d’accés. Cal detallar si existeix alguna restricció per a consultar la 

documentació. Normalment aquestes restriccions vindran donades per la protecció de 

dades personals, la intimitat i l’honor, o per clàusules especificades pel donant amb el 

traspàs. 

-Instruments de descripció. Fa referència als instruments que permeten la consulta del 

fons; la pròpia guia, inventaris i catàlegs, bases de dades, índexs específics, etc. A 

mesura que aquests es van materialitzant amb la descripció, caldrà anar afegint-los. 

-Documentació relacionada. En funció de l’activitat desenvolupada pel productor, 

podem haver de fer referència a altra documentació que hi té a veure si es considera 

pertinent. Per exemple, el fons de l’empresa que fundà, de col·legues de recerca, 

d’institucions on treballà, etc. 

A banda d’aquests elements, la NODAC fixa una àrea de control obligatòria a tots els 

nivells de descripció, amb l’objectiu de documentar la pròpia tasca de la descripció. 

Com a mínim, s’hi han de consignar dos elements: Autoria i data(es), que es refereix al 

responsable de la descripció i a les dates de realització de la mateixa, i Fonts, on cal 

esmentar d’on s’ha obtingut la informació necessària. Normalment aquestes fonts 

seran la pròpia documentació, entrevistes amb els donants, el contracte de traspàs, 

etc. Es poden obviar fonts comunes i generals. 

Descripció de les sèries: l’inventari 

Un cop descrit el fons, es pot procedir a elaborar-ne l’inventari, és a dir, a descriure’n 

les sèries i grups de sèries que l’integren. La diferència entre unes i altres és que al 

nivell immediatament inferior a la sèrie ja trobem documentació física, mentre que en 

els grups de sèries hi trobem altres sèries o grups de sèries. Tot i així, el seu 

tractament descriptiu és pràcticament idèntic, i només hem de tenir en compte que 

d’acord amb la regla de l’herència ens podem estalviar elements de descripció de les 

sèries si ja estan consignats al grup de sèries al qual pertany. 
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En aquest cas, gran part de la informació l’extraiem de la feina de classificació, així 

com d’analitzar la pròpia documentació i les seves característiques. A aquest nivell de 

descripció, la NODAC ens recomana certs elements com a mínim: 

Com amb la guia, els elements de l’àrea d’identificació són obligatoris, i anàlegs als del 

nivell de fons: Codi de referència (prenem el codi adoptat en la classificació precedit 

del codi del fons), Nivell de descripció (sèrie o grup de sèries), Títol (també tret del 

quadre de classificació), Data(es) i Volum i suport. 

L’àrea de context no es sol incloure a l’inventari, ja que la informació ja queda 

consignada al nivell de fons. Només en cas que es detecti alguna sèrie amb 

documentació d’un altre productor ho consignarem a Nom del(s) productor(s). Per 

exemple, en cas de conservar alguna documentació administrativa d’un centre de 

recerca. 

És recomanable consignar l’Abast i contingut en el cas de les sèries. Amb els grups de 

sèries, és més adient consignar la seva estructura de classificació a Sistema 

d’organització. 

Quan es tracti de sèries, també convé consignar les Condicions d’accés, especialment 

si aquestes difereixen de les condicions generals exposades a la guia. Encara que la 

NODAC no ho consideri recomanable, a aquest nivell també és important consignar 

les Condicions de reproducció que afecten la documentació continguda a la sèrie. 

Mentre que l’accés es veurà condicionat sobretot per la protecció de dades, les 

condicions de reproducció estan afectades pels drets d’autor. És important informar 

l’usuari de qui té la titularitat dels drets, quin ús i explotació s’autoritza, etc. 

En el cas de sèries, també consignarem l’existència d’Instruments de descripció, 

especialment catàlegs i índexs. Pel que fa a l’àrea de control de la descripció, no 

caldrà consignar-la si ha de coincidir amb la de la guia. 

Als elements que acabem d’anomenar recomanem afegir-n’hi dos més que no figuren 

a la NODAC, però que poden ser útils a l’hora de gestionar la informació des d’una 

base de dades. D’una banda, la localització topogràfica; de l’altra, la dependència 

jeràrquica, un element que identifiqui la unitat de descripció immediatament superior  

–consignant-ne, per exemple, el codi de referència– per tal d’explicitar la posició de la 

sèrie o grup de sèries dins l’estructura jeràrquica. 

Si la descripció de les sèries caracteritza suficientment el seu contingut, no sempre és 

necessari recórrer a la descripció dels nivells més inferiors, que són les pròpies unitats 

documentals. Aquest cas és força rar en la pràctica arxivística, però veient com és i ha 
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estat molt habitual a l’hora de tractar la documentació del científics, també ens hi 

dediquem. 

Descripció dels documents: el catàleg 

L’eina que recull la descripció de les unitats documentals (simples o compostes) és el 

catàleg. Un catàleg no té perquè incloure tots els documents d’un fons; de fet, el més 

habitual és que es limiti a alguna sèrie concreta. Per tant l’elaboració de catàlegs obre 

la porta a un tractament “asimètric” del fons, en funció de la demanda dels usuaris o de 

les característiques especials de la documentació. 

La descripció dels documents a nivell individual, especialment si es tracta de 

documentació científica, és potser la que requereix majors coneixements de la 

disciplina sobre la qual versen, ja que sense aquests resulta molt difícil interpretar-ne 

el contingut per a extreure’n els trets que un usuari especialitzat consideraria més 

rellevants. 

L’àrea d’identificació és obligatòria a tots els nivells, però en la descripció de 

documents adopta matisos diferenciats: 

-Codi de referència. Segueix la codificació que haguem assignat als documents; si 

aquesta és correlativa a nivell de fons, s’ha de precedir del codi del fons. 

-Nivell de descripció. Serà unitat documental simple (uds) en el cas de documents, o 

composta (udc) en el cas d’expedients i dossiers. 

-Títol. A vegades es pot assignar fàcilment a les udc prenent com a referència els títols 

retolats als dossiers, però la majoria de vegades haurem de recórrer a títols atribuïts 

que representin adequadament la unitat descrita. En aquests casos s’ha de fer de 

manera que quedi clar que són elaboració nostra. 

-Data(es). En ocasions, especialment en uds, podem haver de distingir entre la data de 

creació del document i la data d’incorporació al fons (data d’agregació). 

-Volum i suport. Hi podem especificar el nombre de fulls d’un document, o en cas de 

tractar-se de formats especials, les dimensions. És especialment rellevant per a 

documents electrònics, dels quals n’hem d’especificar el suport físic –si és aplicable–, 

el format de dades, l’espai de memòria, etc. 

Excepte Autoria i data(es) a l’àrea de control, que per altra banda es pot heretar dels 

nivells superiors, la resta d’elements de descripció són merament opcionals. Amb tot, a 

l’hora d’elaborar un catàleg pot ser rellevant incloure-hi com a mínim aquests tres 

elements: Abast i contingut, on podem caracteritzar el document una mica millor que 
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amb el títol atribuït; Llengües i escriptures dels documents; i Característiques físiques i 

requeriments tècnics, especialment quan estiguem davant de formats especials que 

requereixin dispositius de visualització (especialment documentació electrònica). 

A l’hora de localitzar físicament els documents, amb el topogràfic de la sèrie pot ser 

suficient la majoria de vegades, especialment si es conserven ordenats. En tal cas, no 

cal afegir la localització topogràfica com un element de descripció més, però sí 

recomanem incorporar, com amb el cas de les sèries, un element de dependència 

jeràrquica que identifiqui la sèrie –o expedient– a la qual pertany el document. 

2.3.3 Emmagatzematge 

El dipòsit de la documentació al seu emplaçament o emplaçaments definitius, un cop 

ja ha estat tractada arxivísticament, s’ha de dur a terme de manera que ofereixi 

garanties suficients en dos aspectes: la preservació de la documentació a llarg termini, 

i la seva localització física. Com tot en el procés d’adquisició del fons, les mesures que 

podem adoptar al respecte depenen de la política de la institució dipositària, 

especialment pel que fa a la conservació. 

Conservació preventiva 

La conservació preventiva es refereix a «totes aquelles accions dirigides a modificar 

l’entorn físic (edifici o dipòsit) o ambiental on es troba situada la documentació, com 

per exemple el control de la humitat, la temperatura, la contaminació, la llum, el 

mobiliari i els contenidors (caixes, fundes, carpetes, etc.).» (Alberch, Boadas et al. 

2009), p.410). Molts d’aquests aspectes venen fixats per la política de preservació de 

l’arxiu, especialment el control de les condicions ambientals, i no hi podem incidir 

directament; però podem contribuir a la seva preservació actuant sobre el fons abans 

de dipositar-lo. 

No ens dedicarem aquí a tècniques de restauració, que s’han de deixar en mans 

d’especialistes, sinó a aquelles actuacions mínimes que podem realitzar 

simultàniament amb les tasques de classificació i descripció. Aquestes s’encaminen 

més aviat a retirar possibles agents degradants i substituir-los per elements més 

apropiats. En documentació en suport paper, això passa per retirar-ne metalls i 

plàstics: grapes, enquadernadors, espirals, llibretes d’anelles, fundes, etc. Passarem a 

mantenir la unió de la documentació per mitjà de camises de paper neutre o amb 

reserva alcalina, en funció de l’acidesa dels documents. De la mateixa manera, els 
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documents es dipositaran en capses d’arxiu normalitzades de conservació, sense 

atapeir-les però de manera que no hi ballin. 

Pels materials de formats especials, com ara plànols tècnics de grans dimensions, 

l’estratègia és la mateixa, però adaptant la mida de camises i capses, i potser recorrent 

a planeres. En cas de trobar-s’hi documentació més delicada, normalment fotografies, 

negatius, etc., l’hem d’emmagatzemar a part en contenidors específics, ja que 

requereixen unes condicions de conservació particulars diferents a les del paper. La 

documentació electrònica que puguem trobar als fons –principalment documents 

ofimàtics o de simulació numèrica– sol estar dipositada en disquets d’ordinador, en 

discs compactes, o en unitats de memòria. Es pot optar per la migració a formats i 

suports més fiables, en funció de les possibilitats tecnològiques, o per preservar-los en 

els suports originals, que en aquest cas també cal conservar a banda sota condicions 

especials. 

Altres mesures de conservació de la documentació, quan està molt malmesa, poden 

passar per restringir-ne la manipulació directa i oferir als usuaris reproduccions per a la 

consulta. Això passa per la digitalització del material, i aquesta decisió, així com 

l’estratègia per a dur-la a terme, s’ha de prendre des del centre. 

Localització topogràfica i unitat intel·lectual 

La separació de la documentació per formats i suports és necessària per a garantir-ne 

una bona conservació, però això no és cap obstacle per a mantenir la unitat i 

l’estructura intel·lectual, ni ho ha de ser per a poder recuperar-la. El nexe entre la 

documentació es manté als instruments de descripció. En aquests, tots els documents 

s’hi han de tractar de la mateixa manera, independentment de la seva forma material. 

A l’hora de classificar-los, ordenar-los i codificar-los, ens hem de basar en les relacions 

lògiques entre la documentació i en el seu context organitzatiu i no en els suports. 

A diferència dels fons oberts, que s’incrementen contínuament, en arxius històrics és 

factible organitzar l’arxivament físic d’un fons d’acord amb la seva organització. No ens 

referim a reproduir amb les capses les categories de classificació usant les seves 

codificacions com a topogràfics (Alberch, Boadas et al. 2009, p.213); sinó al sistema 

de dipositar la documentació capsa a capsa per ordre de codificació (excloent-ne, és 

clar, la que conservarem a banda seguint criteris de preservació). Assignarem a les 

capses un codi topogràfic consecutiu, que haurà de constar als instruments de 

descripció. D’aquesta manera, no deixem capses a mig omplir, –evitant d’una banda el 

malbaratament de l’espai, i de l’altra la deformació dels documents– i, al mateix temps, 
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conservem l’ordre donat per la classificació del fons, contribuint també a facilitar la 

localització i el control de la documentació. 

Pel que fa a la documentació més delicada, l’hem d’instal·lar en contenidors a banda, 

però per a cada suport o format especial ho podem fer també per ordre de codificació, i 

assignant a les capses codis topogràfics que poden continuar respecte les capses de 

documentació en paper. Des dels instruments de descripció, únicament distingirem 

aquesta circumstància per la diferència en el topogràfic. 

2.4 Digitalització i difusió 

Des del punt de vista clàssic, el tractament arxivístic d’un fons acaba amb l’elaboració 

dels instruments de descripció, i amb el dipòsit de la documentació en condicions que 

en garanteixin la preservació. Cada cop més, però, els arxivers s’han d’implicar en 

fases posteriors, que tenen a veure sobretot amb la difusió del material tractat. La 

difusió s’ha d’entendre com la culminació de tot el procés d’adquisició i tractament d’un 

fons arxivístic, i a la vegada n’ha de ser la motivació última. La raó per tractar el fons, 

dotar-lo d’una organització i desenvolupar instruments de descripció és la de fer 

accessible el seu contingut als futurs usuaris. En aquest sentit, la imatge digitalitzada 

ofereix uns avantatges per a la comunicació que cal sumar als que ja representa per a 

la conservació. 

2.4.1 Digitalització 

La digitalització consisteix en la obtenció d’imatges digitals de documents a partir dels 

seus originals, així com en el seu posterior tractament. Les possibilitats que ofereix la 

imatge digital representen un benefici, tant pel que fa a la conservació preventiva com 

a la difusió. D’una banda, s’hi pot recórrer com a suport de substitució, evitant així la 

manipulació directa de documentació delicada per part dels usuaris. De l’altra, la seva 

versatilitat a l’hora de manipular, reproduir, o trametre en línia la fan un vehicle de 

difusió ideal. 

El pas previ a tot procés de digitalització és la selecció de la documentació; aquesta 

selecció s’ha de valorar en cada cas. Primerament, cal considerar si l’estat de 

conservació representa un risc prou important per a justificar la necessitat de suports 

de substitució; o si les característiques de determinats documents poden limitar 

l’obtenció de bons resultats –per exemple, unes grans dimensions o unes tintes massa 
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afeblides–. També cal preveure els usos que es donaran a les digitalitzacions en 

funció de la demanda prevista: com s’han de presentar als usuaris, si han de formar 

part dels instruments de descripció, etc. 

També cal tenir molt present les consideracions legals, que en aquest cas abasten 

principalment dos aspectes: els drets de reproducció i la protecció de dades personals. 

La digitalització, com a forma de reproducció, requereix disposar-ne dels drets en cas 

que en vulguem fer ús per a difusió, però no per a elaborar còpies de conservació i 

oferir reproduccions per a recerca o docència (Espanya 1996, articles 32.2 i 37.1). Pel 

que fa a la protecció de dades, cal preveure la possibilitat de tractament posterior de 

les digitalitzacions per a ocultar les dades personals que puguin contenir els 

documents quan s’escaigui. Qualsevol altra clàusula limitadora de l’accés al document 

de cessió s’ha de tenir en compte, però recordant que, en el cas dels arxius públics, 

aquestes prescriuen als 30 anys (Catalunya 2001, article 36.1). 

Finalment, s’han de valorar les implicacions econòmiques de la digitalització: si el cost 

de l’operació compensa el rendiment que se n’hi pugui treure, si la inversió necessària 

en tecnologia és assumible per l’organització, etc. Aquest darrer punt està molt lligat a 

la política estratègica de l’arxiu, però els aspectes anteriors es relacionen sobretot amb 

les característiques del fons i els documents. D’aquí que les decisions pel que fa a la 

seva digitalització es prenguin millor després d’haver-lo sotmès a un tractament 

arxivístic, imprescindible per a assolir cert coneixement de causa. La resta d’aspectes 

que cal concretar en planificar la digitalització ja tenen un caràcter més tècnic. Aquests 

depenen en bona mesura de la política tecnològica pròpia de la institució, i les 

característiques de la documentació hi juguen en general un paper més secundari. 

D’una banda, cal definir els paràmetres de la digitalització, és a dir, els requisits dins 

dels quals s’ha d’efectuar la tasca pròpiament. Contemplen aspectes com ara 

l’externalització o no del servei, la determinació de les especificacions tècniques de la 

digitalització, o la selecció tecnològica. Per especificacions tècniques ens referim a les 

característiques de la imatge com a objecte digital: la resolució de la imatge, la 

profunditat de color, el format de fitxer, el sistema de compressió, etc. Aquestes 

especificacions s’escullen sobretot en funció de l’ús que es planegi donar a les imatges 

digitalitzades: si han de servir com a suport de substitució, hem de buscar una bona 

resolució; si en canvi l’objectiu és la difusió per Internet, la prioritat són els formats amb 

un bon índex de compressió encara que la resolució sigui menor, etc. L’elecció del 

programari i del maquinari es farà segons aquestes parametritzacions. 
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Durant l’execució de la digitalització convé treballar amb rigor en efectuar la captura de 

la imatge. La qualitat del resultat final depèn en gran mesura de la qualitat de la imatge 

capturada inicialment, independentment del tractament al qual es pugui sotmetre més 

endavant. Aquest tractament pot passar per millorar l’enquadrament, corregir la 

orientació o reforçar els contrastos, però no pot suplir defectes deguts a una mala 

captura. Per exemple, pot dificultar la implementació de tècniques de reconeixement 

de text. 

Un cop conclosa la fase d’execució, convé proveir els recursos necessaris per a poder 

gestionar la col·lecció d’imatges resultant, és a dir, crear els instruments de descripció 

que en permetin l’ús o, segons el cas, integrar-les als instruments de descripció 

existents. Les imatges també s’han de processar en funció de l’ús al qual es destinin i, 

en tot cas, independentment de la finalitat, com a mínim n’ha de quedar consignada 

l’existència als catàlegs, a l’element “Existència i localització de reproduccions”. 

2.4.2 Difusió 

L’objectiu últim pel qual es sotmet un fons documental a tractament arxivístic és el 

d’acostar-lo als seus usuaris potencials, fent-los partícips del seu contingut i 

proporcionant-los orientació. Aquest acostament es pot fer de forma passiva, donant 

resposta a les peticions de consulta, o de forma activa, adoptant estratègies 

comunicatives per a difondre la riquesa dels fons custodiats i generar interès entre els 

usuaris als quals s’adreci. Més que les altres tasques implicades en el tractament d’un 

fons d’arxiu, les mesures de difusió queden totalment condicionades per la política del 

centre i la seva estratègia comunicativa. En tot cas, independentment d’una política de 

comunicació concreta, són els instruments de descripció els que han de proveir els 

continguts als productes que en resultin. A continuació en veiem alguns exemples. 

Difusió ordinària 

Entenem per difusió ordinària aquella que es duu a terme a través de canals de 

comunicació habituals: en el nostre cas, normalment inclou catàlegs que es publiquen 

de forma més o menys periòdica, el butlletí editat pel propi arxiu o per la institució a la 

qual pertany, o fins i tot la pàgina web. Es tracta de mitjans dirigits al públic general, 

consolidats, regits per criteris ben establerts i que no permeten massa llibertat en la 

planificació. En la preparació del catàleg, per exemple, no disposem de gaire marge a 

l’hora de dissenyar-lo, ja que en la majoria d’ocasions el seu contingut ve marcat pels 

criteris del centre i limitat per la necessitat de mantenir una coherència amb els 
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publicats anteriorment. Al butlletí, l’article ha de ser necessàriament breu, i no permet 

la inclusió de cap instrument de descripció. Es sol incidir més en aspectes emotius: la 

importància de l’adquisició per a la institució, la rellevància del productor, les dificultats 

de gestió, etc. 

De tots els canals de difusió ordinaris, la web del centre és potser el que té més 

projecció. D’entrada, la mera publicació en línia dels instruments de descripció ja 

proporciona al fons una gran visibilitat. A més de la forma tradicional de consulta, les 

eines web permeten la implementació d’altres estratègies de cerca, cosa que obre les 

portes a la seva utilització per part de públics menys familiaritzats amb el funcionament 

dels instruments de descripció. També ens podem plantejar la inclusió dels documents 

digitalitzats sempre que sigui possible –tenint presents les restriccions legals–, cosa 

que permet convertir les eines per a la localització en autèntiques eines d’accés, amb 

molt més potencial i una major incidència en usuaris i investigadors. 

Hem de recordar que les estratègies de difusió ordinària s’han de dissenyar en funció 

de les característiques pròpies del fons, i sempre dins dels paràmetres de la política de 

comunicació institucional. Especialment en el cas de la difusió en línia, també serà 

imprescindible comptar amb l’ajut dels tècnics per a adaptar els continguts al seu 

entorn tecnològic. 

Difusió específica 

La difusió específica és aquella que es planifica especialment en funció dels fons i 

dirigida a audiències concretes. En general, està menys condicionada per les 

polítiques de la institució, i permet una major llibertat d’acció. Preparar una actuació 

específica pot requerir més esforç que amb les habituals, ja que cada vegada implica 

familiaritzar-se amb el públic objectiu i dissenyar propostes a mida. Tot i així, val la 

pena que l’arxiu faci un esforç per explotar aquesta via, perquè permet focalitzar els 

esforços en col·lectius on es pot aconseguir una major incidència. 

Les propostes de difusió dependran del tipus de fons, les característiques que se’n 

vulguin potenciar i, en funció d’això, l’audiència a la qual es destinin. Per tant, tan 

important és la proposta en sí com la cerca de persones i institucions adequades. En 

el cas dels arxius personals de científics, són dos els col·lectius més inclinats a 

mostrar-hi un interès particular: els científics i els historiadors de la ciència. En general, 

els primers es poden sentir atrets per la trajectòria professional, especialment la 

relacionada amb recerca i publicacions, mentre que els segons tenen en els fons 

personals una de les principals fonts de recerca, d’interès tant en l’àmbit professional 
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com en el personal i el social. Encara se’ns presenta un altre nínxol d’oportunitats lligat 

a la celebració d’efemèrides, commemoracions, reconeixements, etc., per part 

d’institucions relacionades amb la ciència. La projecció que es dóna a aquests 

esdeveniments incideix en un públic més ampli, al qual ens podem dirigir col·laborant 

en la seva organització, o oferint activitats pròpies com ara exposicions i 

presentacions. En aquests casos, cal apel·lar al públic general, no especialitzat, des 

de l’emotivitat, on fotografies i cartes, per exemple, hi tindran un paper destacat. 

Dins la difusió concebuda específicament distingim dos tipus d’iniciatives: les que 

únicament pretenen donar a conèixer l’activitat de l’arxiu, i les que impliquen 

l’organització d’altres esdeveniments. Un exemple típic del primer grup són els actes 

de presentació, on s’hi poden donar a conèixer l’adquisició d’un fons, la culminació del 

seu tractament o la possibilitat de la seva consulta, i on es sol incidir en la seva 

importància i la riquesa del seu contingut. Al segon grup hi entren esdeveniments 

organitzats en relació a determinats fons, dels quals es nodreixen per als seus 

continguts, però que no tenen una incidència directa en la seva visibilitat: exposicions, 

xerrades, tallers, etc. L’organització d’actes d’aquesta mena és complexa, i es veu molt 

condicionada pels recursos de què disposi l’arxiu. 

Per a augmentar-ne la incidència, aquests actes es poden orientar a audiències 

determinades, tant a l’hora de planificar-ne el contingut com d’escollir-ne les vies de 

difusió. Més enllà de les notes de premsa o dels anuncis a la web i al butlletí, podem 

recórrer a canals més específics: llistes de distribució especialitzades, tant en l’àmbit 

de la divulgació científica com de la història de la ciència; contacte directe amb 

institucions científiques que hi puguin tenir un interès, especialment si existí alguna 

vinculació amb el productor; persones de rellevància en determinades disciplines, a 

través de les quals es pot arribar a més gent. S’hi podrien afegir encara altres espais 

de difusió, com ara els mitjans de comunicació tradicionals –ràdio i televisió– o les 

xarxes socials, una opció que cada vegada val més la pena tenir en compte, ja que 

atorga molta visibilitat i permet arribar a àmplies audiències. En tot cas, tant les 

opcions escollides com els seus contingut i estructura s’han d’adequar a les polítiques 

de comunicació de la nostra institució. 
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Conclusions 

Els fons personals de científics presenten unes particularitats que els diferencien de la 

resta de fons personals. La més evident d’aquestes diferències és la temàtica i el 

llenguatge tècnic especialitzats, comuns a altres tipus de fons relacionats amb la 

pràctica científica, i que poden representar una primera limitació per al seu tractament. 

L’altra característica important és l’especificitat del context de producció, indestriable 

de la inevitable institucionalització de la pràctica científica. Tot i tractar-se d’un fons 

privat, l’activitat d’un científic està molt condicionada per factors com ara la seva 

adscripció a un centre d’investigació, l’accés a finançament per a desenvolupar 

projectes, l’adopció de determinades línies de recerca, etc.; ja han quedat enrere els 

filantrops, sovint interessats en múltiples disciplines, que es dedicaven a investigar pel 

seu compte. 

Aquestes i altres particularitats tenen les seves repercussions en el tractament 

arxivístic, per com resulta necessari estar familiaritzat amb els mecanismes de la 

pràctica científica, així com amb la mateixa disciplina cultivada pel productor. Per tant, 

es fa imprescindible establir col·laboracions amb científics i, sobretot, historiadors de la 

ciència per a actuar sobre aquests tipus de fons. Els historiadors de la ciència, molts 

d’ells científics de formació, gaudeixen d’una posició privilegiada a l’hora de “desxifrar” 

aquests aspectes particulars. A més, han estat pioners en el tractament de fons de 

científics i, interessats tradicionalment per la recuperació i conservació de fonts per a 

la història de la ciència, poden identificar les necessitats dels possibles usuaris. 

Un bon tractament seguint estàndards arxivístics, que aporti un valor afegit als fons 

més enllà d’assegurar-ne la preservació, ha de permetre documentar-ne el context i 

fixar-ne l’estructura lògica original, aspectes que també representen una informació 

rellevant per als usuaris. En aquest sentit, la creació d’àmbits de col·laboració entre 

arxivers i historiadors de la ciència pot aportar qualitat als tractaments documentals de 

fons de científics, on cada part contribueixi amb el saber fer de la pràctica arxivística, i 

amb el coneixement de la disciplina científica i les seves dinàmiques, respectivament. 

Pensant en aquests grups interdisciplinaris, hem presentat unes pautes per al 

tractament integral i particular dels fons de científics on posem en valor la contribució 

extraordinària que pot representar la participació de científics especialistes en les 

tasques associades al tractament arxivístic. Així, tractem amb especial èmfasi aquells 

aspectes que diferencien aquests fons de la resta d’arxius personals, i específicament 

aquells pels quals es requereix un cert coneixement de la matèria. 
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Aquesta proposta de guia cobreix totes les etapes del tractament, des del procés 

d’adquisició fins a les possibilitats de difusió, si bé no aprofundeix per igual en totes 

elles. Tractant-se de recomanacions arxivístiques, hem considerat adequat 

estendre’ns més en la classificació i en la descripció, pel fet de tractar-se de les 

accions que depenen més clarament del criteri professional dels responsables directes 

del tractament, i on es compta típicament amb més independència. A més, aquestes 

són les tasques més condicionades per les característiques pròpies dels fons de 

científics, i requereixen un coneixement de la disciplina tal que permeti interpretar-ne el 

contingut. 

Els fons personals de científics, si bé posseeixen unes característiques comunes, 

també presenten casuístiques específiques, depenent no tant de la disciplina cultivada 

com de l’entorn institucional del productor. Amb la intenció d’oferir unes pautes útils, el 

més generals possible, ens hem dedicat també a aquestes particularitats, encara que 

la seva presència dependrà de la naturalesa de cada fons. En canvi, pel que fa a 

l’emmagatzematge i la difusió, ens hem limitat simplement a esbossar alguns principis 

generals, conscients que en aquests aspectes les actuacions s’han d’adaptar a cada 

fons, i a les regulacions i polítiques específiques dels centres dipositaris. 

També ens hem dedicat amb cert detall a la negociació de l’ingrés, un aspecte que es 

sol considerar secundari i que no acostuma a recaure en els arxivers, sinó en 

assessors jurídics. El nostre èmfasi en la gestió del traspàs reflecteix la importància 

que li hem de concedir, especialment en fons privats, en què la negociació és 

pràcticament la única manera d’assegurar-ne la recuperació i, per tant, la conservació. 

La negociació és una fase clau, i el seu desenvolupament condiciona totes les accions 

que es poden dur a terme més endavant sobre el fons; per tant és molt aconsellable 

que l’arxiver n’estigui al corrent, i preferiblement hi ha de poder participar de manera 

activa. 

Amb una proposta com aquesta pretenem contribuir a fer notar, als col·lectius 

interessats en la seva conservació, els aspectes més delicats dels fons de científics, i 

la riquesa que li aporta un tractament arxivístic acurat. Més enllà d’això, si el camí de 

la col·laboració entre l’arxivística i la història de la ciència s’arriba a consolidar, a la 

llarga pot fer canviar la manera que tenen els científics i els historiadors de la ciència 

d’entendre els arxius o, fins i tot, de fer història. Per altra banda, també la visió 

tradicional de l’arxivística pot arribar a modificar-se: potser aquest marc col·laboratiu 

porta a la modificació del perfil tradicionalment humanista dels professionals de 

l’arxivística per a donar entrada a científics de formació. A la llarga, es contribuiria a la 

configuració d’un perfil particular d’arxivers, perfectament apte per al tractament de 
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fons científics, però també per a la gestió de documents electrònics, el disseny d’eines 

TIC, etc. És un perfil que a hores d’ara és molt rar, però que considerem perfectament 

viable i que des d’aquí reivindiquem. 
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