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Títol del treball: L’arxiu familiar contemporani 

Resum:  

Moltes famílies conserven als seus domicilis un tipus d’arxiu familiar que no és prou 

valorat i no rep l’adequat tractament i protecció legal. Passa desapercebut a causa del 

seu petit volum, però sobretot per la manca de definició de la seva tipologia. Són fons 

creats als segles XIX i XX arran dels canvis derivats de la instauració de l’Estat liberal, 

ben definits per unes tipologies documentals característiques, que reflecteixen la 

formació d’un patrimoni familiar immaterial. 

L’objectiu del treball és aportar els principis teòrics necessaris per descriure aquesta 

tipologia de fons, posar de relleu la seva singularitat i promoure la seva valoració i 

conservació. Se’n fa una definició, s’analitzen les seves característiques, els 

problemes de conservació, descripció i difusió i es fan propostes per al seu tractament 

arxivístic i per a una intervenció més eficaç de l’administració pública, considerant 

l’arxiu familiar com un fet cultural de la base ciutadana. 

Paraules clau:  

Arxiu familiar. Fons familiar. Patrimoni immaterial. Arxius privats. Arxius i democràcia 

 

Abstract: 

There is a type of family archive, which many families keep in their homes, that is not 

valued enough and dont receive adequate treatment and legal protection. It goes 

unnoticed due to its small volume, but especially due to the lack of definition of its 

typology. These are funds created in the 19th and 20th centuries as a result of the 

changes resulting from the establishment of the liberal state, well defined by 

characteristic documentary typologies, which reflect the formation of an intangible 

family heritage. 

The aim of the work is to provide the theoretical principles needed to describe this type 

of fund, highlight its uniqueness and promote its valuation and conservation. It is 

defined, its characteristics, problems of conservation, description and dissemination 

are analyzed and proposals are made for its archival treatment and for a more effective 

intervention of the public administration, considering the family archive as to cultural 

fact of the citizen base. 

Key words: Family archive. Family funds. Intangible heritage. Private archives. 

Archives and democracy. 
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Introducció 

 

L’objectiu d’aquest treball és crear els principis teòrics necessaris per promoure la 

valoració i la protecció d’un determinat tipus d’arxiu familiar. La hipòtesi de treball és 

que hi ha un tipus d’arxiu familiar que mereix major consideració, que passa 

desapercebut, i que per tant queda al marge de la protecció legal necessària i d’una 

descripció que posi de relleu la seva singularitat. 

Són fons de famílies que comencen a generar i conservar documentació en el segle 

XIX i que no pertanyen a la noblesa, ni són propietàries rurals o urbanes, els dos tipus 

de família que tradicionalment l’arxivística ha considerat com a productores de fons 

familiars. Són nous tipus de família sorgides a la segona meitat de dit segle, dins dels 

grans canvis socials ocasionats per la fi de l’Antic Règim i l’establiment de l’Estat 

lliberal espanyol. Són les denominades famílies burgeses, menestrals, petit pageses i 

obreres. 

Aquests fons són heterogenis, fragmentaris, i es conserven als domicilis particulars. 

Alguns acaben dipositats en un arxiu públic, altres són lliurats a la generació següent, 

però la majoria són repartits, venuts o van a les escombraries quan moren els 

propietaris. 

L’interès de la recerca es fonamenta en la noció bàsica de cultura no com a producció 

per al consum, sinó com a l’expressió del mode de vida d’una comunitat, elaborada per 

tots els seus individus. Si l’arxivística com a servei adquireix ple sentit quan es recolza 

en els fonaments de la democràcia, en què el servei al ciutadà és el centre del sistema 

administratiu, llavors els arxius familiars han de ser considerats com un bé cultural 

produït en la base social, i han de ser valorats i protegits pel sistema com a actius 

culturals bàsics en la vertebració de la societat. 

L’arxivística utilitza el concepte de patrimoni cultural per protegir certa documentació 

d’interès comú. Potser és necessari incorporar a la noció d’arxiu familiar el concepte 

de patrimoni cultural immaterial, proposat per la Convenció de Salvaguarda del 

Patrimoni Immaterial organitzada el 2003 per l’Organització de les Nacions Unides per 

a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). La Convenció va establir un concepte 

molt més ampli del patrimoni cultural, incloent “els usos, les representacions, les 

expressions, els coneixements i les tècniques, juntament amb els instruments, 

objectes, artefactes i espais culturals que li són inherents, que les comunitats, els 
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grups, i en alguns casos, els individus reconeixen com a part integrant del seu 

patrimoni cultural” (UNESCO, 2003). L’any 2000 el col·lectiu arxivístic català ja va 

utilitzar aquest concepte ampli de patrimoni aplicat als arxius familiars, però potser ha 

faltat el desenvolupament d’aquest principi, i entendre que els arxius familiars no 

només testimonien béns físics i fets històrics sinó també manifestacions del patrimoni 

cultural immaterial familiar. La noció de patrimoni en la seva amplitud permet redefinir 

amb major profunditat què és un fons familiar. 

Existeix un buit en l’arxivística respecte a aquest tipus d’arxius i un efecte de “peix que 

es mossega la cua”: com que són poc definits, són invisibles, i com que són invisibles 

no es treballa per fer-los aflorar. Començant per la falta de precisió terminològica. La 

majoria d’arxivers i arxiveres catalans utilitza la denominació “arxiu familiar” com a 

sinònim de “patrimonial”, i el Servei d’Arxius de Catalunya proposa l’ús de la categoria 

composta “arxius patrimonials i familiars”. Hi ha una certa ambigüitat en la distinció de 

dos tipus de fons familiars, els patrimonials de masies rurals i els “altres”; aquesta 

divisió mostra la riquesa dels fons familiars, però no és una categorització eficient si, 

com pretenem, volem definir un tipus concret d’arxiu familiar no lligat a un patrimoni 

econòmic com una casa, masia o negoci.  

L’objectiu del present estudi és proposar una modificació dels principis teòrics per a 

promoure la comprensió, valoració i protecció de l’arxiu familiar produït per nous tipus 

de família de l’època contemporània, que provisionalment i amb tota reserva es 

denomina al títol “arxiu familiar contemporani”.  

Aquest objectiu general es desglossa en els següents objectius específics: 

1er. Constatar que existeix un tipus de fons familiar no definit tractat com a 

documentació solta. 

2on. Caracteritzar aquest tipus de fons familiar. 

3er. Saber quines dificultats té la seva descripció, conservació i explotació. 

4rt. Proposar mesures legals i d’acció política per superar aquestes dificultats. 

Per assolir els objectius es segueix un mètode de camp, participatiu, amb l’observació i 

recollida de dades sobre la realitat d’aquests fons familiars tant a partir de la pròpia 

experiència com la d’altres professionals de l’arxivística, per partir dels coneixements i 

opinions dels professionals sobre el tema. S’ha optat pel mètode de l’enquesta perquè 

permet fer un recompte numèric fàcil de sistematitzar, tot i que l’anàlisi i la interpretació 

de les dades ha implicat un notable esforç de reflexió addicional pel fet de tractar-se 
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d’un tema i un enfoc poc comú, perquè es concedeix importància a un tipus de fons 

que no la tenia i es replantegen els fonaments teòrics fins ara utilitzats. 

La diacronia de l’elaboració del treball comença amb les reflexions prèvies acumulades 

durant una llarga etapa d’activisme cultural en torn de la classificació de fons familiars 

als domicilis dels propietaris, l’organització d’activitats de difusió i la creació de 

continguts d’història familiar. Una etapa en què es varen detectar problemes als quals 

l’arxivística no donava solució. Les reflexions generades es van compartir a les xarxes 

en un blog anomenat Arkia (VALLÈS, 2016). 

Cap a juny de 2020 la decisió d’escollir aquest tema per al Treball de Fi de Màster i la 

necessitat de formular la hipòtesi de treball van implicar la delimitació de l’abast de 

l’objecte d’estudi, la formulació exacta de la hipòtesi i la concreció dels objectius. 

A partir de gener d’enguany es va entrar a la fase d’aprofundiment i documentació, 

amb noves lectures de bibliografia científica i recursos en les xarxes, per a la redacció 

de l’estat de la qüestió en la teoria i pràctica arxivística. 

Entre març i juny es va desplegar l’estratègia de recollida de dades. Es va determinar 

la mostra de població, confeccionar i enviar el qüestionari i atendre la recepció de les 

respostes. 

Juny i juliol han estat dedicats a calcular els percentatges dels resultats, tabular-los, 

analitzar-los i interpretar-los. S’ha creat un disseny per a presentar les dades en taules 

i gràfics, on s’indiquen els percentatges, utilitzant el color verd per indicar l’opció més 

votada, després el groc, vermell i blau per aquest ordre. La tabulació íntegra de tots els 

resultats es pot trobar a l’annex 4. La feina ha culminat amb l’elaboració de les 

conclusions, deixant plantejades per a futures recerques les qüestions no resoltes. 

Finalment, ha calgut decidir l’estructuració dels annexos i elaborar-los i polir tota la 

redacció segons les normes formals exigides, incloent l’aplicació del model de citació 

de l’American Psychological Association (APA). 

Es fa constar l’agraïment a tots els professionals de l’arxivística que han volgut 

participar en l’enquesta amb les seves aportacions i molt especialment al professor 

Jordi Vilamala, director d’aquest treball, per les seves orientacions i correccions. 
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Capítol 1. Estat de la qüestió: l’arxiu familiar en l’arxivística 

actual 

 

1.1. Consideració per la ciència arxivística 

1.1.1. Marc internacional 

L‘arxivística ha fet un llarg camí per al reconeixement dels arxius privats, allunyant-se 

gradualment de la posició segons la qual una cosa és un arxiu públic i una altra “mers 

papers”. Actualment hi ha consens en la importància de l’arxiu privat i la diferència 

entre l’arxiu privat i l’arxiu públic atenent a la condició jurídica de la persona o ens 

productor. Per arribar aquí, ha calgut al llarg dels anys resoldre molts interrogants que 

l’arxivística es plantejava: si són privats els arxius de persones que han exercit 

funcions públiques, si és privada la documentació pública present en arxius privats, si 

un arxiu és privat en raó dels seu posseïdor, propietari o productor, o com integrar 

l’interès dels fons familiars per la història comunitària amb el dret de propietat. 

El Congrés internacional d’arxivers i bibliotecaris celebrat a Brussel·les el 1910 va 

incloure entre les qüestions inicials, “quelles mesures prend on pour la conservation et 

l’inventorisation des “petites archives” (c’est-à-dire, de celles qui ne sont pas confiées à 

la garde d’un archiviste) dans les divers pais?“ (Congrès International, p. 20). Aquesta 

denominació petites archives ajuda a comprendre com va costar que els arxius privats 

fossin reconeguts.  

L’arxiver de Tolosa del Llenguadoc Félix Pasquier va presentar el tema. Començava 

establint que arxius privats són aquells que són de titularitat privada i que els seus 

propietaris conserven amb autonomia respecte del poder públic: “Sous ce titre nous 

comprenons les collections qui ont un caractère exclusif de propriété privée, et qui sont 

possédées par les familles ou par des Sociétés ayant leur existence propre en dehors 

des pouvoirs publics et jouissant de leur autonomie“ (Pasquier, 1912, p. 317). 

Pasquier seguia la inspiració del president de la Société de l'histoire de France, 

Charles-Jean-Melchior de Vogüé, que el 1891 demanava la protecció dels arxius de 

família, deplorant que no hi hagués a França una entitat similar a la Historical 

Manuscripts Commission (HMC) anglesa (Vogüé, p. 90), en un discurs considerat 

“comme le texte fondateur en matière d’archives privées en France” (Nougaret, 2002, 

p. 746). Pasquier va distingir dos tipus de documentació als arxius privats en mans de 

famílies. Per una banda, la documentació d’ordre territorial entre senyors i vassalls.  
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Per altra, la de personalitats en l’exercici de càrrecs públics, com llibres de notes o 

correspondència referent als càrrecs, que per no tenir caràcter oficial quedava en 

poder de la família, mentre que la part principal era considerada pública i era obligatori 

el seu ingrés als arxius estatals; i també els “papers de família”, com testaments, 

contractes matrimonials, herències, correspondència íntima, comptes domèstics... 

Exposava que calia vèncer la desconfiança dels propietaris i recomanava el dipòsit als 

arxius públics o permetre la consulta, la publicació d’inventaris i la creació d’una 

Comissió especialitzada (Pasquier, 1912, pp. 317-320). 

La discussió va anar al terreny de les dificultats d’intervenir i alhora mantenir el 

necessari respecte a la propietat privada i el fet que un fons dipositat a un arxiu públic 

francès deixa de ser privat. Eugenio Casanova, llavors arxiver de Nàpols, va fer una 

distinció entre possessió i propietat dels arxius “històrics”: “Il faut empêcher que les 

possesseurs de ces documents s'en croient propriétaires“ (Cuvelier, 1912, p. 639). 

L’Institut Internacional de Cooperació intel·lectual de l’ONU va constituir el 1931 un 

Comitè Tècnic d'Arxivers, que va expressar similar preocupació per la salvaguarda i ús 

dels arxius familiars. El 1948 es va crear l’International Council on Archives (ICA). El 

1956 en el III Congrés internacional dels Arxius a Florència l’arxiver de Nàpols 

Riccardo Filangieri, president de l’ICA, va exposar els resultats d’una enquesta sobre 

l’estat i la protecció legal dels arxius privats, que plantejava les qüestions de la seva 

definició, legislació, interès i ús públic, alienació, ingrés a un arxiu públic i eliminació i 

recollia la bibliografia existent (citat per Lodolini, 1991, p. 43). Com a resultat es va 

entendre que calia que l’administració proposés una col·laboració amb els propietaris i 

es van discutir possibles mesures com fer un cens i incentivar l’ingrés a un arxiu 

públic. 

La consideració dels arxius familiars dins del conjunt dels arxius privats susceptibles 

de protecció va quedar assegurada amb la incorporació per la UNESCO d’un estudi de 

Rosemary E. Seton (1984) sobre els arxius privats en el Records and archives 

management programme (RAMP) que impulsava els governs a legislar, subvencionar, 

i difondre i recomanava la publicació d’un manual, amb l’objectiu de formar la 

consciència arxivística dels propietaris i preservar els fons privats, incloent els fons 

familiars conservats als arxius públics. 

Els problemes que afrontava la professió arxivística eren la necessitat de posar en 

valor els fons privats, la manca de protecció legal i la qüestió de l’accés, com es va 

manifestar per exemple al congrés sobre arxius de famílies i persones celebrat a Capri 

el 1991. El coneixement cada vegada més profund dels arxius familiars va permetre al 
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professor Elio Lodolini considerar tancats els fons familiars anteriors al segle XIX, i 

considerar els fons desenvolupats al segle XX com a fons personals. Una afirmació 

que posava el focus sobre el nou tipus de fons privat que a partir del XIX es creava als 

domicilis familiars: 

È stato affermato che nel Settecento e poi soprattutto nell’Ottocento, 

parallelamente all’organizzazione dello Stato contemporaneo dotato di solide 

strutture amministrative, cessa, di massima, la formazione dei grandi archivi di 

famiglia, e che nel Novecento si sviluppa invece piuttosto la formazione di 

archivi individuali di persone singole: gli archivi di famiglia sarebbero quindi 

“fondi chiusi” intorno al 1850-1900 (1991, 38). 

Cada país ha seguit la seva tradició amb respostes molt diferents. L’ICA no disposa 

encara de cap secció professional dedicada als arxius familiars, però ofereix en la seva 

web el curs de formació on line “Organising Family Archives” (Crockett, 2020). 

A Espanya amb la protecció legal que indirectament, gràcies a l’antiguitat, va donar als 

fons familiars la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, de 

manera immediata, arxivers i arxiveres de Galícia, País Basc i Catalunya van 

desplegar iniciatives per a la protecció dels arxius familiars dels seus territoris, tant 

dels que formaven part d’un arxiu públic com dels que es trobaven dispersos en mans 

de particulars. Aquesta tasca es veié reflectida en les publicacions de F. de Borja 

Aguinagalde (1985 i 1991), Josep Fernández Trabal (1991) i Olga Gallego (1993). 

1.1.2. Arxivística catalana 

A Catalunya el debat se centrava en la nul·la protecció dels arxius privats, fins al punt 

que el I Congrés de Cultura Catalana de 1978 establia la necessitat de fer un cens 

dels arxius privats. La preocupació era gran i la precisió terminològica poca, ja que 

aquesta categoria incloïa des dels arxius de petits municipis i els parroquials fins als 

“de patrimonis i privats” (citat per Adroer i Gifré, 1989, p. 91). La Generalitat va publicar 

el 1982 una Guia dels Arxius Històrics de Catalunya; i tres anys després el Parlament 

va aprovar la Llei 6/1985, de 26 d'abril, d'Arxius, que va introduir la possibilitat de 

qualificar determinats arxius com a “arxius de caràcter històric”, objecte de protecció 

(articles 17 i 18), limitant la compravenda i proposant el dipòsit als arxius públics. 

En les I Jornades de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya 

(AAC) es constatava que la definició de l’arxiu privat era el “no públic” i que per tant 

mancava una definició en positiu a partir del seu origen i contingut. Maria Àngels 

Adroer i Pere Gifré (1989) van voler establir, transitant sobre del problema de la manca 
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de precisió terminològica, que els fons privats no es defineixen per la seva titularitat 

jurídica actual, sinó per altres variables com l’entitat generadora, i en tot cas per altres 

criteris interns com l’àmbit d’actuació (actuació pública d’un càrrec públic, o a títol 

privat) o la temàtica (eclesiàstics, econòmics, culturals, familiars, patronals, sindicals, 

polítics i professionals). En aquest sentit, establien els arxius patrimonials com un tipus 

d’arxiu privat.  

Es centraven en els arxius patrimonials de masies gironines, per als quals van 

proposar un quadre de classificació amb un últim apartat anomenat “documentació 

diversa” que aplegava notícies importants, material pedagògico-escolar, cures 

medicinals, receptes culinàries i poemes i cançons. Proposaven l’adopció de cinc 

mesures per part de l’administració: un cens, la publicació d’inventaris, una campanya 

de conscienciació, una política de dipòsit en arxius públics i la “creació d’un organisme 

que vetlli per la salvaguarda, a nivell exclusiu, dels arxius de fons privats i 

patrimonials”, citant els models anglès, francès o italià (Adroer i Gifré, 1989, p. 94).  

Lentament la tipologia d’arxius privats familiars era reconeguda en funció del 

productor, la família, tot i que els límits teòrics no fossin clars: costava explicar com 

podia ser que inclogués documents d’àmbit públic, o que actualment fossin de 

titularitat pública. La terminologia continuava sent incerta. Qui va contribuir en gran 

mesura a la definició dels arxius familiars va ser Josep Fernández Trabal (1991) amb 

un article en què repassava la nova protecció legal dels arxius privats i donava una 

definició dels arxius “familiars i patrimonials” (com un sol concepte):  

Per arxiu familiar i patrimonial entenem el conjunt de documents, sigui quin 

sigui el seu suport material, produïts i conservats per una família o llinatge, i 

que són el resultat de la seva vida de relació, de l'actuació dels seus membres 

en els diversos moments històrics i de les activitats relacionades amb la 

formació i gestió del patrimoni (Fernández Trabal, 1991, p. 107). 

Afirmava que “es poden classificar els arxius familiars segons l’estament o classe 

social, ofici, professió o categoria política de les famílies”, tot remarcant la difícil 

frontera entre els familiars i els personals. Feia nombroses observacions sobre la 

tipologies documentals presents en aquests fons i feia paleses les dificultats per a la 

seva classificació. Finalment proposava uns principis de classificació i un quadre molt 

acurat, en què l’agrupació denominada “documentació d'interès personal i familiar” 

incloïa tant la documentació sobre genealogia i història familiar com la de “vida de 

relació” o pròpiament familiar, i acabava amb un apartat denominat “documentació 
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solta sobre la família”. Com ell mateix reconeixia, hi havia certa documentació del XIX i 

XX que escapava d’una sistematització, 

(...) una part més o menys considerable de documentació sense classificar ni 

inventariar. Aquesta documentació, generalment, és la generada amb 

posterioritat al darrer inventari (coincideix, per tant, amb la dels segles XIX i 

XX), i la massa de papers que la família no va considerar útil de classificar. Els 

lligalls que la contenen són precisament els que més entretenen i dificulten la 

tasca de l'arxiver encarregat del fons” (1991, p.107).  

Finalment proposava mesures públiques de protecció: defensava l’opció d’un ingrés 

revocable als arxius públics, la publicació d’instruments de descripció, l’elaboració d’un 

cens i una política d’estímul dirigida als propietaris. 

La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, va permetre protegir 

els fons privats amb la qualificació de  “patrimoni documental català” si tenien més de 

cent anys, que implicava la formació d’inventaris (art. 60). La Subdirecció General 

d'Arxius i Museus (SGAM) va publicar el 1994 les normes per a l’elaboració dels 

quadres de fons als arxius públics (redactades el 1992 pels arxivers Josep M. 

Masachs, Josep Mates i Ramon Planes), una proposta de classificació dels fons 

conservats als arxius públics segons els productors, en què s’incloïen els fons privats. 

El tipus 12 era el dels fons patrimonials (sense cap referència a l’expressió fons 

familiars):  

Aquest grup inclou els fons documentals generats arran de la formació i 

administració d'un patrimoni. En la majoria dels casos farà referència a una 

família o entroncament de famílies que ha anat configurant i transmetent-se un 

patrimoni. L'exemple arquetípic al nostre país el constitueixen els arxius de 

masos, bé que també podem trobar arxius patrimonials urbans o referents a un 

patrimoni molt diversificat. 

En alguns casos pot haver-hi dubtes entre encabir un fons a aquest grup, a 

l’onzè (fons comercials i d'empreses) o bé al tretzè (fons personals). Podem 

trobar-nos davant un fons patrimonial que inclogui la documentació de 

l'administració d'una empresa, o bé els documents personals d'un membre de 

la família. Generalment aquest caràcter híbrid o ambivalent, des d'un punt de 

vista tipològic, és el que més freqüentment podem trobar. La decisió de situar el 

fons en qüestió en l’un o l’altre grup estarà en funció d’escatir-ne el caràcter 

predominant (SGAM, 1994, 3, 3). 
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També s’establia un grup 14è per a documents solts de fons fragmentats: 

(...) per a conjunts de documents entre els quals no hi ha cap mena de lligam o 

relació orgànica, però també per a “aquells documents solts pertanyents a un 

fons més ampli, ingressats aïlladament a l’arxiu (...) Es descarta, així, l’opció 

d’obrir a l’arxiu un fons específic amb l’únic o els únics documents escadussers 

que en tenim, perquè seria enganyós” (SGAM, 1994, nº 3, p. 3). 

Aquesta classificació va facilitar la identificació i el control d’aquest tipus de fons i 

“articula avui l’organització i la presentació de la immensa majoria dels arxius públics 

catalans” (Planes, 2017, p. 240).  

L’arxivística catalana continuava afinant la terminologia per a la protecció dels fons 

privats i entre ells els familiars. L’Associació d’Arxivers de Catalunya (AAC) va 

organitzar l’any 2000 la V Jornada d’estudi i debat “Fons privats en arxius públics”, en 

la qual Joan Boadas, Josep Fernández Trabal, Josep M. Masachs, Ramon Planes i 

Manuel Rovira definiren amb precisió els fons privats:  

Fons privats. Conjunt orgànic de documents produïts i/o rebuts en l’exercici de 

les seves funcions per persones físiques i jurídiques en el transcurs d’activitats 

no regides pel Dret públic.  

En conseqüència pogueren establir definitivament la seva classificació en 

familiars/patrimonials, personals, empresarials i d’associacions (tot excloent els 

religiosos per la seva peculiaritat). En la seva definició van utilitzar de nou l’expressió 

“vida de relació”. La categoria composta “fons familiars i patrimonials” va ser 

acceptada per la comunitat arxivística: 

Fons familiars i professionals. Són aquells que contenen la documentació 

generada o rebuda per una o diverses famílies relacionades, durant la 

successió de diverses generacions, i que són el resultat de la seva vida de 

relació, de l’actuació de cadascun dels seus membres i de les activitats 

relacionades amb la formació, administració i transmissió d’un patrimoni. 

(...) Per patrimoni entenem els drets i béns, tant materials com immaterials, 

incloses les iniciatives empresarials i les activitats professionals, que sustenta 

la posició econòmica i social de la família i la seva reproducció” (Boadas et al., 

pp. 299-300). 

Aquesta apel·lació al patrimoni immaterial és poc anterior a la Convenció de 

Salvaguarda del Patrimoni Immaterial de la UNESCO de 2003, però quinze anys 

anterior a la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural 
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Inmaterial, i a l’avantprojecte de la Generalitat d’una Llei del patrimoni cultural 

immaterial català i de l’associacionisme cultural de 2017, encara en tràmit, que defineix 

el patrimoni immaterial com a: 

manifestacions i expressions immaterials de la cultura viscuda i recreada per la 

societat, les comunitats i els grups; manifestacions que s'insereixen en les 

relacions socials de les persones i llurs àmbits d'interacció de vida quotidiana: 

la vida familiar, laboral, econòmica, política, festiva, religiosa, d'oci, etc. (Acord 

de govern, 2). 

La Jornada d’estudi i debat del 2000 va servir per proposar una política d’ingrés i 

difusió dels fons privats, l’elaboració d’un cens per poder planificar els ingressos, i va 

palesar la necessitat de consensuar els procediments i criteris i de disposar dels 

recursos humans i econòmics suficients. Les estadístiques que oferien mostraven una 

migrada però eloqüent presència de fons privats als arxius públics, on s’hi 

comptabilitzaven 422 fons patrimonials ingressats, el 0,6 %. L'Associació d'Arxivers de 

Catalunya va dedicar als fons privats un número de la revista Lligall on hi va incloure 

les “Conclusions de la Jornada d'Estudi i Debat: Fons Privats en arxius públics“ (ACC, 

2000, pp. 299-359). 

Els avenços de la ciència arxivística catalana van ser recollits en la Llei 10/2001, de 13 

de juliol, d’arxius i documents, que substituïa la de 1985 i que concretava la protecció 

que calia donar als fons privats: tenir-los inventariats i accessibles i promoure el seu 

ingrés a un arxiu públic. 

El 2006 es va publicar la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC), que 

va concretar les normes de descripció arxivística aplicables a tots els fons i per tant 

també als familiars: “els principis de classificació i de descripció arxivística s’han 

d’aplicar de la mateixa manera a tots els fons i documents, siguin públics o privats, 

creats per una organització, un individu o una família” (NODAC, 4.3, p. 118). 

L’atenció se centrava sobre tot en els arxius patrimonials de l’àmbit agrari: hi havia 

molta feina a fer, molts fons per descobrir, descriure i conservar. Pere Gifré, Josep 

Matas i Santi Soler (2002) van publicar un treball sobre els fons patrimonials que 

donava les eines necessàries per al seu tractament. Denominaren “documentació 

d'interès personal i familiar” les fotografies, correspondència familiar, esqueles 

mortuòries, dietaris i llibres de memòria, documentació pedagògica i escolar, escrits de 

creació literària, receptes (2002, p. 93). 

A mida que s’avançava en el treball s’anava evidenciant que calia diferenciar els fons 

patrimonials d’altres tipus de fons familiars encara no tipificats. Es començava a 
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considerar els patrimonials com un subtipus. El 2009 Fernández Trabal va publicar un 

nou article en què considerava els arxius patrimonials com “inclosos dins la tipologia 

més àmplia de fons familiars”, encara que quan n’aportava la definició, tornava a 

utilitzar les dues denominacions com una categoria composta (Fernández Trabal, 

2009, p. 21).  

En un posterior article el mateix autor confirmava que la denominació “fons familiar” és 

una categoria genèrica, que se subdivideix en dos tipus, patrimonial i nobiliari, referint-

se a fons de l’antic règim rurals i senyorials respectivament (Fernández Trabal, 2014, 

pp. 1-2; 2017, pp. 96-97). En tot cas, la denominació “patrimonial” es referia 

exclusivament al fons de famílies que gestionen un patrimoni agrari, sigui pagesa o 

vilatana. 

 Tipus d’arxius Tipus d’arxius segons 

famílies 

Tipus de famílies 

Arxius 

familiars 

Arxius 

patrimonials 

Arxiu de família pagesa pagesa 

Arxiu de família vilatana i 

urbana  

 

de la menestralia 

del comerç 

de professions liberals 

de l’empresa 

Arxius 

nobiliaris 
Arxiu de família nobiliària noble 

Taula 1. Tipologies de fons familiars de l’Antic Règim i tipus de família. Font: Fernández Trabal 

(2014) 

Els arxivers i arxiveres dedicaven grans esforços a l’ingrés de fons familiars als arxius 

públics, en una operació de salvaguarda i protecció. El 2014 es va celebrar a 

Barcelona el 8è Laboratori d’Arxius Municipals (LAM) titulat “Els fons privats als arxius 

municipals”, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, 

l’Associació d’Arxivers de Catalunya i la Generalitat de Catalunya. La professió 

arxivística feia una mirada enrere constatant la feina feta, l’ingrés d’arxius privats i la 

seva difusió, i es centrava a com sistematitzar-la i planificar-la i a establir criteris per 

aplicar homogèniament la normativa: modalitats jurídiques d’ingrés i procediments, 

estratègies, criteris de coordinació i no competència, atenció a les limitacions de 

difusió per drets d’autor, honor, imatge o intimitat, i aprofitament de les TIC per la 

difusió. 
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El mateix any la revista Lligall de l’Associació d’Arxivers de Catalunya va fer un 

monotemàtic sobre l’ingrés dels fons privats als arxius públics: instruments jurídics, 

preocupacions d’índole pràctica i experiències. Jaume Enric Zamora (2014) hi va 

dedicar un dels articles al LAM recentment celebrat.  

En aquesta fructífera simbiosi entre els professionals de l’arxivística i l’acció política, 

una de les línies prioritàries que es va proposar la Subdirecció General d’Arxius i 

Gestió Documental el 2015 era la definició dels criteris que han de regular l’adquisició 

de fons d’arxiu: “Definir i comunicar una política d’adquisicions dels fons documentals 

pel conjunt d’arxius del SAC que estableixi criteris orientats a facilitar els ingressos als 

arxius, públics i privats, dels fons i col·leccions a partir dels principis establerts en la 

legislació vigent” (SGAM, 2015, línia 10). I l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 

Diputació de Barcelona ha anat posant a disposició dels arxius municipals els recursos 

i eines necessaris per a l’ingrés dels fons privats, com les publicacions de Josep Matas 

(2011) sobre els formularis per a l’ingrés de fons, legislació, etc. 

Des de 2018 la Direcció General de Patrimoni Cultural està elaborant el Pla d’arxius i 

gestió documental de Catalunya, amb un procés participatiu, per revisar la realitat dels 

arxius i definir les polítiques necessàries en l’horitzó “Arxius 2030”. Entre els molts 

temes debatuts en les taules de treball es va manifestar la necessitat de disposar de 

més recursos de personal per poder tractar la gran quantitat de fons privats ingressats 

gràcies a la política proactiva dels últims anys.   

En aquestes taules de treball va aflorar la tendència creixent a exigir l’orientació de la 

política cultural al desenvolupament social de les persones, un punt de vista que 

confereix un nou protagonisme a la conservació i tractament dels fons familiars. Els 

participants es feien ressò de l’evolució de la societat catalana, i manifestaven la 

necessitat de redefinir la funció social dels centres d’arxiu com a centres de 

coneixement i de vincular-los amb els interessos de la ciutadania i la participació 

ciutadana, millorant la difusió i la utilització de les dades. En conseqüència es va 

formular el principi que: “el gaudi del patrimoni documental i l’accés a la informació 

continguda en els arxius són drets fonamentals dels ciutadans”. I un dels eixos 

estratègics proposats per al pla d’actuacions 2021-2025 va ser “millorar la comunicació 

i la vinculació entre la societat i els arxius ampliant l’accés, la participació i les funcions 

socials i educatives en consonància a les demandes i interessos de la ciutadania” 

(DGPC, 2020, pp. 14-15).  
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1.2. Protecció legal 

1.2.1. Marc general 

La variada legislació sobre la protecció de l’arxiu privat en diferents països va ser 

estudiada per Ariane Ducrot a l’article “Archives personnelles et familiales: statut légal 

et problèmes jurídiques”, avui obsolet (Ducrot, 1992). 

A França la supressió de les ordres monacals i els privilegis nobiliaris el 1789 va 

comportar l’obligatorietat de concentrar els fons familiars als Arxius Nacionals, per 

considerar-los arxius públics. Els fons familiars nacionalitzats van ser inclosos en una 

sèrie denominada T. Al 1856 es creà una nova sèrie AB XIX per evitar la barreja de les 

noves incorporacions amb els fons públics, segons el principi formulat per Nathalis de 

Wailly el 1841 (Nougaret, 2008, pp. 8-11). Al 1949 sota la direcció de Charles Braibant 

es va crear la sèrie AP per als arxius familiars, i es va iniciar una fructífera política 

d’ingrés als arxius públics de fons privats. 

Tota la normativa creada al llarg de dos-cents anys sobre els arxius privats va ser 

reformulada en la llei d’arxius del 3 de gener de 1979 i després inclosa en el llibre II del 

Code du Patrimoine de 2004 (arts. 211-222). Actualment la política de protecció dels 

arxius familiars és competència del Bureau de la protection du Patrimoine Archivistique 

depenent del Service Interministerial des Archives de France. Els arxius privats són 

tots aquells que no són públics. Són susceptibles de ser “classificats” com a “arxiu 

històric” en la categoria de “tresors nacionals”, per acord amb els propietaris o d’ofici, i 

objecte d’un cert nombre de mesures de protecció en temes de gestió, conservació, 

compra o venda i exportació. 

Al Regne Unit el 1869 es va crear la Historical Manuscripts Commission (HMC) que el 

1945 va iniciar una base de dades d’arxius privats, National Register of Archives 

(ANR). El 2003 la HMC va quedar integrada dins dels National Archives amb la funció 

de desenvolupar, dins la seva tradició de poc intervencionisme, la política sobre arxius 

privats: localitzar, inventariar, assessorar, evitar la dispersió, comprar, supervisar 

l’exportació i fixar normes sobre subvencions, taxes i incentius fiscals. 

La desregulació és encara més acusada als Països Baixos, que no inclouen els arxius 

privats en les lleis d’arxius. Els propietaris tenen tota la llibertat i la responsabilitat. De 

tota manera, el 1964 es va fer un registre de fons privats, el Centraal Register van 

Particuliere Archieven, actualitzat fins 1998, que inclou molts fons familiars. 

A Itàlia des de 1939 existia l’obligació de declarar i l’autorització per l’exportació, i 

existia el dret de tempteig amb vigilància pels superintendents i mesures coercitives 
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com l’ingrés en dipòsit en un arxiu públic o sancions; i el 1963 es va establir que la 

declaració com a “arxiu d’interès històric” implicava el control per l’administració i 

l’obligació de declarar el canvi de titularitat pels nous propietaris, amb mesures 

positives com subvencions i deduccions fiscals (Lodolini, 1991, p. 58). 

A Espanya el 1869 es van declarar públics tots els arxius i biblioteques eclesiàstics i es 

va ordenar la seva decomissió i la creació del Archivo Histórico Nacional per a 

conservar-los, però no hi va haver cap normativa sobre els arxius familiars. El decret 

de 22 de novembre de 1901 acceptava el dipòsit de documents privats als arxius 

estatals: “en los Archivos generales y regionales podrán depositarse papeles históricos 

y libros manuscritos, sellos, planos, mapas, etc.” (art. 103). Les famílies dipositants no 

perdien la propietat. 

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, va definir el 

Patrimoni Documental, incloent determinada documentació privada (títol VII, articles 

48-58). Tot i que no nomenava els arxius de família, els va donar protecció legal 

gràcies a l’antiguitat superior a cent anys:  

Forman igualmente parte del Patrimonio Documental los documentos con una 

antigüedad superior a los cuarenta años generados, conservados o reunidos en 

el ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter 

político, sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y asociaciones 

culturales y educativas de carácter privado. Integran asimismo el Patrimonio 

Documental los documentos con una antigüedad superior a los cien años 

generados, conservados o reunidos por cualesquiera otras entidades 

particulares o personas físicas (art. 49). 

Alguns arxius poden ser declarats Béns d’Interès Nacional i ser inscrits en un Registre 

i són inexportables. Altres fons menys excepcionals són inscrits en un Inventari i els 

seus propietaris tenen l’obligació de declarar-los, conservar-los i permetre’n la 

consulta; cal obtenir autorització per exportar i sotmetre’s al dret de tempteig; a canvi 

hi ha previstes deduccions fiscals. 

Aquesta llei va posar les bases perquè cada comunitat autònoma pogués establir la 

seva legislació. 

Des de 2011 les famílies que conserven un arxiu declarat Patrimoni Documental poden 

ser beneficiàries dels ajuts que s’estableixen per als propietaris d’arxius privats a canvi 

de permetre’n l’accés i la difusió. Aquesta mesura d’estímul es regula pel Real Decreto 

1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de 

Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y 
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de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso: “El Ministerio de Cultura, de 

acuerdo con la normativa vigente, arbitrará medios económicos y técnicos para 

colaborar con los poseedores y propietarios privados de Patrimonio Documental en el 

mantenimiento, tratamiento y conservación adecuada de dicho Patrimonio” (art. 18). 

1.2.2. Legislació catalana 

Entre 1985 i 2001 el Parlament Català va aprovar tres importants lleis que definiren 

l’estatus jurídic de part dels fons familiars. Les lleis afecten els fons familiars en quatre 

aspectes: definició, patrimoni documental, obligacions dels propietaris i ingrés en 

arxius públics. 

1) Definició 

La Llei 6/1985, de 26 d'abril, d'Arxius, no esmentava els arxius familiars, però en el 

capítol dedicat als arxius privats definia un marc legal aplicable (Capítol III, articles 11-

19). Definia els arxius privats com aquells que no són públics, però també en funció del 

propietari, per raó de pertànyer a persones físiques o jurídiques de dret privat. “Són 

privats o de propietat privada els arxius i els documents solts, no compresos en els 

capítols I i II, pertanyents a persones físiques o jurídiques de dret privat que 

exerceixen principalment llurs funcions a Catalunya, i que es troben dins el seu àmbit 

territorial” (art. 11). Aquí ja eren inclosos els familiars, encara que la definició segons la 

propietat era insuficient per a definir-los.  

La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, per distingir els fons públics dels 

privats apuntava al tipus de productor i no de propietari en definir un fons documental 

com el “conjunt orgànic de documents aplegats en un procés natural que han estat 

generats o rebuts per una persona física o jurídica, pública o privada, al llarg de la 

seva existència i en l’exercici de les activitats i les funcions que li són pròpies” (art. 2). 

2) Patrimoni documental 

Segons la Llei 6/1985 d'Arxius, alguns dels arxius privats eren “arxius de caràcter 

històric” (arts. 12-13): els de més de cent anys, els de persones o entitats destacades i 

la documentació oficial en mans privades (aquests dos articles van ser derogats el 

1993). Alguns d’aquests arxius privats “històrics” podien ser “declarats” com a tals, i 

llavors eren tutelats per l’administració i els propietaris tenien obligacions legals (arts. 

14-15). També per als que no eren declarats, es proposava el dipòsit com una mesura 

opcional i es limitava la compravenda (arts. 16-17).  
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La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, introdueix la noció de 

patrimoni cultural: “béns relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per 

llurs valors (…) mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que 

puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors 

condicions a les generacions futures” (art. 1). Formen part del Patrimoni els Béns 

Culturals d'Interès Nacional (BCIN), els béns catalogats i molts altres béns entre els 

quals “el patrimoni documental”. Els documents declarats Béns Culturals d’Interès 

Nacional formen part del Registre (actualment n’hi ha quatre).  

Dins el “patrimoni documental” s’inclouen, a part dels documents públics, els 

documents privats de persones jurídiques de més de 40 anys, els de persones físiques 

de més de cent anys o en format obsolescent, els privats dipositats en arxius públics, i 

els que decideixi la Conselleria (art. 19). D’acord amb aquesta llei, els fons personals o 

familiars de més de cent anys formen part del patrimoni documental català: són 

patrimoni cultural en sentit ampli, no declarat. 

L’informe per a la declaració de Patrimoni documental i el seguiment de la formació de 

l’inventari són funcions  del Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental, creat per la 

Llei 10/2001 d’arxius i documents (art. 18, modificat per la Llei 20/2015, de 29 de juliol, 

de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents). 

3) Obligacions dels propietaris 

La llei 6/1985 d'Arxius detallava les obligacions pels propietaris d’arxius “històrics” 

declarats com a tals (arts. 14-15): conservar, descriure (inventariar), no disgregar, 

permetre l’accés, restaurar i comunicar el canvi de propietat.  

Amb la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català també es protegeixen els documents 

“integrants del patrimoni documental” encara que no siguin declarats com a bé cultural 

d’interès nacional (BCIN) ni catalogats dins el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 

Els documents de més de cent anys, com a béns integrants del patrimoni cultural 

català, estan sotmesos al deure de conservació: ”Tots els béns integrants del patrimoni 

cultural català han d'ésser conservats per llurs propietaris, titulars d'altres drets reals i 

posseïdors. Es poden establir per reglament procediments per a l'esporgada i 

l'eliminació de determinades classes de béns, si no han estat declarats d'interès 

nacional ni han estat catalogats” (art. 21). Han de sotmetre’s a la intervenció de 

l’administració, que pot demanar informació sobre l'estat dels béns i sobre llur 

utilització, exercir dret de tempteig, suspensió d’intervencions i control de l’exportació 

(arts. 22-24). 
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La Llei 10/2001 d’arxius i documents dedica el Capítol II als documents privats 

integrants del “patrimoni documental”, per establir les obligacions dels seus propietaris. 

Aquestes obligacions són: tenir-los ordenats i inventariats i lliurar una còpia de 

l’inventari al Departament de Cultura; conservar-los íntegrament i no desmembrar-los 

sense autorització prèvia del Departament de Cultura; permetre’n l’accés a les 

persones que acreditin documentalment la condició d’investigadores -per tal de donar 

compliment a aquesta obligació, el titular del document té dret a dipositar-lo 

temporalment i sense cost en un arxiu públic del Sistema d’Arxius de Catalunya-; 

comunicar prèviament al Departament de Cultura qualsevol canvi en la titularitat o en 

la possessió dels documents; i no eliminar-los sense autorització prèvia de la Comissió 

Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, excepte en els supòsits en què per 

reglament s’estableixi un altre procediment (art. 13). Per tant els propietaris de fons 

familiars amb documentació de més de cent anys estan obligats a conservar-los i a 

permetre’n el control de l’administració i l’accés dels investigadors. 

4) Ingrés als arxius públics 

La Llei 6/1985 d'Arxius apuntava la possibilitat del dipòsit d’un fons privat a l’Arxiu 

Nacional de Catalunya i als arxius comarcals (art. 16). Segons la Llei 9/1993 del 

patrimoni cultural català, la integració en un arxiu públic comportava la incorporació al 

patrimoni documental de Catalunya (art. 19d).  

Però no és fins la Llei 10/2001 d’arxius i documents, que es regula el dipòsit, en quines 

condicions un fons privat pot ser dipositat en un arxiu públic, que queda autoritzat a 

priori, encara que no obligat, a tractar-lo i difondre’l amb finalitats culturals i a 

permetre’n l’accés; i pot establir compensacions si es rescindeix el dipòsit (art. 14). 

En cas d’incompliment de les obligacions establertes per l’article 13 referides als 

documents privats integrants del patrimoni documental, el Departament de Cultura pot 

acordar l’ingrés temporal de documents privats en un arxiu públic, a fi de garantir la 

preservació dels seus valors i assegurar el compliment de la seva funció social. 

Aquesta regulació afavoreix la tasca de les persones que treballen als arxius on hi 

ingressa un fons familiar: determina que els poden descriure i difondre, preservant els 

drets de propietat, de propietat intel·lectual, de protecció de la intimitat, etc., i amb les 

limitacions que per escrit acordin amb el propietari. 
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1.3. La praxis dels professionals de l’arxivística i la gestió documental 

1) Inventari i ingrés als arxius públics 

Es pot afirmar que de 1985 a 2001 la ciència arxivística i la política catalana van definir 

i protegir els arxius familiars, permetent el desplegament de l’activitat dels 

professionals en l’inventari i la salvaguarda dels fons. Aquesta tasca ha portat a 

l’ingrés als arxius públics de nombrosos arxius familiars i al control d’altres que són en 

mans de particulars. El 8è LAM celebrat el 2014 es va centrar precisament en millorar, 

facilitar i coordinar aquesta tasca ingent. 

El resultat d’aquests esforços d’ingrés de fons privats en arxius públics el podem 

resseguir en part gràcies a les Estadístiques culturals de Catalunya (2021, Arxius, 

taula 13) elaborades pel Departament de Cultura. Segons dades de 2019 la presència 

de fons patrimonials als 46 arxius que depenen de la Generalitat (ANC i comarcals) és 

de 1203 fons, un 6,5 %; d’aquests, aproximadament un 50 % estan inventariats i 

descrits a l’aplicatiu Arxius en Línia i per tant se’n dona plena difusió. Aquesta 

estadística no inclou els arxius municipals. Però la mateixa proporció es troba en el 

Cens d’Arxius de Catalunya (creat per la llei 2001), on es comptabilitzen 485 fons 

patrimonials, un 4,49 % dels fons censats (Planes, 2017, p. 248). La notable diferència 

de xifres entre les Estadístiques i el Cens fa pensar que el Cens no està actualitzat, 

tenint en compte que recull també fons que no estan en fons públics. 

2) Conscienciació del valor dels arxius 

Un altre aspecte molt important de l’acció dels professionals que treballen amb fons 

familiars han estat les campanyes de conscienciació i formació dels propietaris dels 

fons, no només en ordre al seu ingrés, sinó també per a la seva cura domèstica. 

Destaca la iniciativa de l’Arxiu Històric de Girona que el 2013 va publicar una Guia per 

a propietaris d’arxiu. Què es recordarà de nosaltres? Com preservar documents 

personals i familiars al segle XXI ensenya de manera breu i pràctica a estructurar 

l’arxiu personal, inclosos els documents familiars, i desar-lo en les millors condicions. 

Com conclou Joan Boadas, aquesta guia “ha servit també per evidenciar una vegada 

més que l’Arxiu és un servei públic, obert al conjunt de la població i que treballa per 

donar resposta a les necessitats de la ciutadania” (Casellas i Boadas, 2013, p. 3). Es 

situa en la realitat de les persones d’avui dia, que viuen en un entorn digital, i proposa 

pràctiques per l’adequada conservació dels documents digitals (fotografies i vídeos 

familiars i escrits personals). Ofereix una senzilla classificació per organitzar els 

documents, tant en paper com digitals, abans de la seva ordenació i instal·lació en 
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carpetes. Fa una crida d’atenció a les qüestions de seguretat, autoria i guarda de la 

intimitat de la documentació digital. 

3) Cursos sobre fotografies familiars 

S’han desenvolupat en especial activitats de formació per al tractament i conservació 

dels documents fotogràfics domèstics. Hi ha professionals de l’arxivística i de la 

fotografia dedicats a la divulgació, que imparteixen cursos sobre la conservació i 

l’organització de les fotografies familiars, en col·laboració amb els arxius locals. Per 

exemple David Iglésias imparteix el curs “Organitzar les fotografies familiars a 

l’ordinador” i Susanna Muriel el taller “Mirar entre línies l’arxiu familiar”. L’Institut 

d’Estudis Fotogràfics de Catalunya ofereix el taller “Com digitalitzo el meu arxiu 

familiar?”, impartit pel fotògraf Dídac Cortina; i l’associació Fotoconnexio organitza 

l’activitat “Fotos en Conserva”, un curs per a la identificació, conservació i tractament 

arxivístic de les fotografies familiars. 

 

1.4. Iniciatives més enllà de l’arxivística 

1) Formació de col·leccions 

Hi ha una tendència creixent a fomentar la formació de col·leccions aplegant 

documents solts, especialment fotogràfics, per part de subjectes diversos com 

biblioteques i professionals freelance, que tenen la virtut de visualitzar l’existència dels 

arxius familiars de famílies no rellevants i de crear exposicions que il·lustren la història 

col·lectiva. En tractar-se de col·leccions pensades per a exposicions i creació artística, 

sovint descontextualitzen la documentació, fragmenten el fons, es perd l’ordre original i 

també el principi de procedència, trencant d’aquesta manera els principis fonamentals 

de l’arxivística. 

L’ambiciós projecte Memòria Digital de Catalunya (MDC), impulsat pel Consorci de 

Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i la Biblioteca de Catalunya, amb el 

recolzament del Servei de Biblioteques i la Subdirecció General d’Arxius i Museus, 

posa a l’abast de tothom la còpia digital de milions de documents de tota mena 

(fotografies, llibres, manuscrits, mapes, revistes, etc.), la majoria procedents de les 

biblioteques catalanes, però també d’altres entitats que hi volen col·laborar. En 

conjunt, amb els motors de cerques i les connexions amb altres repositoris com 

Europeana o Viquipèdia, el portal MDC acompleix amb escreix el seu objectiu de 

fer visible i accessible el patrimoni documental català. 
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El CSUC i la Biblioteca de Catalunya també impulsen el projecte “Fem memòria”, de 

participació ciutadana, que vol fer aflorar i donar a conèixer documentació privada. Els 

ciutadans que tinguin documentació familiar antiga poden oferir-la per ser digitalitzada i 

publicada al repositori MDC. El projecte permet al ciutadà compartir traces de la 

història familiar alhora que es difon un patrimoni documental català que quedaria 

amagat en l’àmbit domèstic: no només està obert a la ciutadania, sinó que la fa 

protagonista. 

Ara bé, des del punt de vista de l’arxivística, també té limitacions, perquè el document 

original no ingressa necessàriament en un arxiu, encara que el CSUC sempre ofereix 

als donants la possibilitat d’ingressar-lo. D’altra banda, si el document forma part d’un 

fons, queda segregat del seu context i convertit en anècdota. I la descripció que rep no 

és la pròpia dels documents d’arxiu sinó que s’homologa a la de les obres impreses.  

Malgrat els inconvenients des del punt de vista de la ciència arxivística, aquest 

projecte és una temptativa del que caldrà construir en un futur: un portal públic de fons 

d’arxiu catalans, també els fons privats, amb enllaços als diversos repositoris i una 

descripció on consti la relació de cada document amb la resta del fons i el lloc, sigui 

públic o privat, on es custodien els documents originals. 

En l’àmbit de les fotografies familiars les iniciatives es multipliquen. “El Nostre Arxiu 

Fotogràfic” (ENAF) de Cruz Espinosa ha aplegat milers de fotos procedents d’arxius 

privats familiars, cedides pels seus propietaris, i les ha difós a través de les xarxes 

socials. “Arxiu familiar” a Tàrrega, “Finestres de la memòria” a l’Eixample de 

Barcelona, “L'àlbum familiar del barri” a Sants i moltes pàgines a les xarxes socials 

capten i difonen imatges procedents dels fons familiars. Susanna Muriel i Ricard 

Martínez impulsen una altra modalitat de difusió, la refotografia, un gènere que 

consisteix a donar vida a les fotografies antigues tornant al mateix punt geogràfic on es 

van fer, per prendre una nova fotografia que s’integra amb l’anterior, i ofereixen un 

taller d’organització de l’arxiu fotogràfic i de refotografia anomenat “Del record a la 

mirada”. 

2) Vessant jurídica i historiogràfica 

L’estudi dels fons familiars ha suscitat també l’interès de la Facultat de Dret de la 

Universitat de Girona que, en col·laboració amb l’Arxiu Històric de Girona, va celebrar 

el 2015 les Jornades d’estudi internacionals “Escriptures familiars: patrimoni i 

documentació”. Igualment la Societat Catalana d’Estudis Històrics va organitzar el 

2016 la Jornada d’estudis “Els arxius patrimonials catalans”. 
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La Facultat d’Història de la Universitat de Barcelona porta a terme des de 2011 un 

projecte denominat “Arquibanc”. Inicialment tenia com a  objectiu “localitzar, recuperar, 

organitzar i difondre arxius patrimonials i privats de Catalunya” i es 

proposava descriure’ls amb criteris arxivístics segons la NODAC i digitalitzar-los amb 

l’objectiu de conservar-los i posar-los a l’abast dels investigadors. Van organitzar el 1 i 

2 de juny de 2011 el Col·loqui Internacional “Els arxius patrimonials: estat actual i 

reptes de futur” amb l’objectiu de “fer un balanç de la situació en què es troben aquests 

arxius i de les actuacions que s’hi estan fent tant des de l’esfera de l’administració com 

des de la iniciativa privada” (Arquibanc, 2011). Van crear una base de dades 

accessible al públic general, tot i que que calia l’autorització del grup investigador per 

fer la consulta. Actualment el projecte ha canviat la seva formulació, ha retirat la seva 

pàgina web i la base de dades no és accessible. 

Un altre cas similar, que sí que es troba accessible a les xarxes, és el projecte 

“Memòria Personal” impulsat pel Departament d’Història Moderna i Contemporània de 

la Universitat Autònoma de Barcelona i per la Universitat Oberta de Catalunya, una 

base de dades participativa especialitzada en dietaris personals. 
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Capítol 2. Metodologia i resultats: els fons de la família 

contemporània 

 

2.1. Instruments  

2.1.1. Descripció 

L’instrument metodològic emprat en aquest treball és la creació d’una enquesta que té 

com a finalitat obtenir dades de les opinions dels arxivers i de les arxiveres sobre la 

seva tasca de tractament, conservació i difusió de fons familiars contemporanis. No 

interessa encara el coneixement de la realitat dels fons que conserven en els arxius, 

sinó la seva opinió professional. L’enquesta és una eina que permet recollir el màxim 

de respostes i comptabilitzar-les. 

L’objectiu és saber si els professionals de l’arxivística i la gestió documental 

reconeixen l’existència d’un tipus d’arxiu familiar poc definit que ha rebut poca atenció 

teòrica. Es vol saber si valoren la creació i conservació d’aquests arxius familiars com 

un fet cultural de la base ciutadana i si estan oberts a definir-lo a partir de les funcions 

de la família productora i de l’aplicació el concepte de patrimoni cultural immaterial 

proclamat per la UNESCO el 2003. També es pretén conèixer la seva opinió sobre les 

dificultats en la conservació i descripció d’aquests fons i l’abast de la difusió que se’n 

fa en un arxiu públic on hi ingressen; i saber quines mesures recolzen, tant legals com 

polítiques, per a la preservació d’aquests arxius. 

2.1.2. Procediment: 

Després de definir el guió de les preguntes es va elaborar el qüestionari en un 

formulari de Google (veure annex 1). 

A continuació es va confeccionar la llista d’arxius als que s’enviaria l’enquesta. No 

calia fer-la exhaustiva perquè es cercava una resposta qualitativa. Es va procurar que 

la llista representés equilibradament els diferents tipus d’arxiu, comarcals i municipals, 

i en número suficient per obtenir resultats significatius. En un grup s’hi van incloure 

l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), els arxius de les quatre diputacions i els arxius 

comarcals, i en un segon grup els arxius municipals de poblacions de més de 50.000 

habitants. En un tercer grup els arxius de municipis de entre 20.000 i 50.000 habitants, 

i en un quart els arxius de municipis de 10.000 a 20.000 habitants. 
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La previsió era enviar l’enquesta al primer i segon grups i depenent de la quantitat de 

respostes enviar-la al tercer, i després al quart. Atesa la suficient resposta rebuda als 

primers enviaments es va desestimar trametre l’enquesta als arxius de municipis de 

10.000 a 20.000 habitants, el quart grup.  

Per a la confecció dels grups es van consultar les estadístiques de població de Institut 

d’Estadística de Catalunya (2020). La mostra de població va quedar formada per 41 

arxius comarcals, de les quatre diputacions i l’ANC, 35 arxius de municipis de més de 

50.000 habitants (o districtes en el cas de Barcelona) i 42 arxius de municipis de entre 

20.000 i 50.000 habitants.  

Es van localitzar i copiar una a una les adreces electròniques dels arxius al Cercador 

d’Arxius del Departament de Cultura i a les xarxes. A continuació es va elaborar i 

enviar un breu correu electrònic (veure annex 2) invitant-los a participar, amb l’enllaç a 

l’enquesta. La tramesa es va fer en dues fases: el 4 de maig als arxius dels grups 1 i 2, 

i el 26 de maig als arxius del grup 3. Es van atendre els correus electrònics de 

resposta i es van redreçar errors de tramesa. Les respostes al formulari van anar 

arribant al llarg d’un mes i mig, entre 4 de maig i el 10 de juny, per bé que les dues 

últimes enquestes van arribar ja al juliol. 

La fase d’interpretació dels resultats ha consistit en passar els resultats a un full de 

càlcul d’Excel, tabular-los, analitzar-los posant-los en relació i elaborar la seva 

presentació gràfica. Finalment, la redacció dels resultats. Aquesta tasca s’ha dificultat 

per l’acceptació al juliol de les últimes dues enquestes. 

El procés ha durat cinc mesos, de març a juliol. 

2.1.3. Blocs de contingut  

L’enquesta s’ha formulat pensada per aprofundir en el tema que es planteja. Per a 

aconseguir el flux d’idees necessari es presenten en les preguntes una varietat de 

propostes, amb respostes quasi sempre d’elecció múltiple i obertes amb l’objectiu de 

permetre als i les professionals de l’arxivística rebre i aportar elements a la reflexió en 

un breu paràgraf de text lliure o en l’opció “altres”. 

Per superar inèrcies, volgudament algunes de les qüestions plantejades poden resultar 

sorprenents i innovadores. En diverses ocasions s’introdueixen conceptes que 

reapareixen posteriorment en aplicació de les seves conseqüències. Tornar dues 

vegades sobre una mateixa qüestió amb diferent formulació permet a l’enquestat 

reflexionar, confirmar o contrastar les seves reflexions.  

L’enquesta consta de 20 preguntes distribuïdes en sis blocs o seccions. 
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1) Identificació i definició d’aquests fons (preguntes 1-6) 

Les primeres dues preguntes estan destinades no tant a obtenir informació rellevant 

com a focalitzar l’atenció de les persones enquestades en l’objecte de la recerca. Es 

demana si tenen fons de famílies burgeses, menestrals o obreres1 ingressats en els 

seus arxius (pr. 1) i en concret la quantitat de fons familiars dels segles XIX-XX (pr. 2).  

A continuació es cerca plantejar si en la pràctica aquests fons familiars contemporanis 

poden passar desapercebuts, confosos amb altres tipologies de fons, mancats de 

descripció; i obrir la reflexió sobre la família com a productora de fons en l’exercici de 

les seves funcions i com a generadora d’un patrimoni immaterial del que queda 

constància documental. 

Primer es qüestiona si és clara la frontera amb un altre tipus de fons privat (personal, 

professional o d'empresa familiar), amb resposta dicotòmica de si/no (pr. 3). El mateix 

assumpte es planteja més endavant, formulat d’una manera directa: si “passen 

desapercebuts perquè no és clara la frontera amb un fons personal, professional o 

d'empresa familiar” (pr. 10).  

Segon, es demana als professionals dels arxius si tipifiquen aquests fons del XIX-XX 

d’alguna manera diferent de com tipifiquen els altres fons familiars (nobiliari, 

patrimonial), o no fan cap distinció. Es proposa una resposta oberta per recollir els 

arguments (pr. 4). S’insisteix en la qüestió poc després, demanant directament si “la 

frontera entre un fons familiar, nobiliari, patrimonial o personal no és sempre nítida i 

sovint depèn de quin tipus de documentació hi predomina” (pr. 6). En aquesta cas és 

una resposta d’opció múltiple. 

En tercer lloc es demana que escullin un nom per designar aquests fons (pr. 5), en 

resposta d’opció múltiple. Es proposen sis noms en torn de dos eixos: 

- el nou tipus de família productora: 

- arxius de família burgesa, menestral i obrera (recollint la denominació que 

s’ha fet servir a la pregunta 1),  

- arxius de la família democràtica,  

- arxius domèstics. 

- el context històric que propicia aquest tipus de fons: 

 

1 Per esmenar l’error de no haver inclòs els arxius de famílies pageses, en el segon enviament 
de correus electrònics es va detallar l’opció “menestrals i pageses”. 
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- arxius familiars de l'Estat liberal,  

- arxius contemporanis,  

- arxius del segle XIX i XX. 

Finalment es demana com encaixen la noció de patrimoni immaterial en la definició 

d’un fons familiar (pr. 6). Es proposen tres definicions i la resposta és d’elecció 

múltiple: 

- una definició bàsica que apel.la a les funcions de la família productora: 

“L'arxiu familiar és el fons produït, conservat i transmès per les persones d'un 

nucli familiar al llarg de diferents generacions, en l'exercici de les seves 

funcions de desenvolupament i transmissió de la genètica i la cultura, i dels 

mitjans de vida econòmics i socials” 

- una definició que fa referència explícita a la noció de patrimoni immaterial:  

“Els arxius familiars del XIX-XX són testimoni de la formació i transmissió d'un 

patrimoni econòmic (material), i també d'uns béns intangibles com és un 

posicionament en la societat i una cultura familiar (patrimoni immaterial)” 

- una definició que posa de relleu el context històric:  

“L'arxiu familiar del XIX-XX és el tipus d'arxiu familiar produït arran dels canvis 

socials i polítics per l'adveniment de l'Estat liberal, pel progressiu accés de la 

majoria social a la propietat de béns materials, la participació en la vida pública 

i la creació de cultura” 

2) Protecció legal i política (preguntes 7-9) 

L’enquesta busca obtenir una reflexió sobre el paper de l’administració pel que fa a la 

protecció legal dels arxius familiars i a les polítiques que se’n deriven. Primer es 

demana puntuar numèricament si és suficient l’actual protecció legal d’aquests fons 

(pr. 7). En segon lloc es demana quines mesures legals i polítiques concretes es 

consideren adients (pr. 8). Es proposa una resposta d’opció múltiple:  

- mesures legals:  

- definir els arxius familiars com un bé jurídic, de patrimoni cultural, subjecte 

de titularitat, transmissió i testament vital;  

- establir l'obligació de l'administració de potenciar la creació i conservació 

dels arxius familiars i controlar l’herència, venda i donació dels arxius;  

- establir obligacions als propietaris de conservar i informar de l'existència i 

canvis de propietari dels seus arxius per fer-ne inventaris.  
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Més endavant es torna a preguntar sobre algunes d’aquestes mesures (pr. 14). 

- política d’incentius:  

- establir subvencions per al tractament d’aquest tipus de fons familiars, 

inclosos els que no ingressen als arxius públics;  

- incloure-hi subvencions per al tractament dels fons familiars que no 

ingressen als arxius públics;  

- dedicar personal al seguiment dels fons familiars: inventari, dipòsit temporal 

a un arxiu públic, assessorament per al tractament i conservació en el 

domicili...;  

- promoure el tractament i la conservació dels fons familiars als domicilis dels 

propietaris, a part de seguir promovent el seu ingrés a un arxiu públic. 

- campanya de valorització:  

- campanya àmplia permanent de difusió cultural sobre el valor d'aquests 

arxius per a la cultura democràtica i la memòria històrica. 

Tanca la secció una pregunta que busca una reflexió sobre els principis dels serveis 

d’arxiu, conceptualitzant els fons familiars com un fet bàsic de la cultura de la 

ciutadania, que en una democràcia l’administració té l’obligació de promoure: “creus 

que en democràcia, en què les persones han de ser el centre de la política, 

l'administració té l'obligació de donar suport amb polítiques culturals a la creació i 

conservació dels seus arxius familiars?” (pr. 9). La resposta és oberta. 

3) Tractament (preguntes 10-12) 

Aquest apartat explora si hi ha un tractament específic per als fons familiars 

contemporanis, o si és necessari establir-lo.  

Es demana si la tasca d’identificació, establiment de sèries i descripció d’aquesta 

mena de fons familiars contemporanis presenta dificultats específiques, a diferència 

dels patrimonials i nobiliaris (pr. 10). La resposta és d’elecció múltiple entre aquestes 

possibles dificultats:  

- no hi ha consensuat un quadre de classificació,  

- presenten dificultats específiques per la seva heterogeneïtat,  

- són fons molt petits i fragmentaris,  

- les tipologies són variades i poc estereotipades,  

- són arxius mixts, en paper i digitals, i la documentació digital arriba molta i 

sense avaluar,  
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- demanen un treball individualitzat d'aprofundiment i comprensió,  

- cal fer una classificació genèrica, combinant-la amb una descripció acurada a 

nivells inferiors i una indexació exhaustiva,  

- cal aclarir els subfons perquè s'hi barregen fons de diferents branques 

familiars. 

A continuació per definir i identificar la documentació específicament familiar es 

pregunta quines són les tipologies característiques dels fons familiars contemporanis 

que conserven als centres d’arxiu, amb resposta d’opció múltiple (pr. 11):  

- fotografies personals i familiars,  

- obres de creació,  

- arbres genealògics i sumaris d'història familiar,  

- records i testimonis d'esdeveniments familiars,  

- diaris i agendes,  

- llibretes escolars,  

- cartes familiars, 

- receptes de cuina. 

Finalment, amb l’objectiu de donar un sentit a aquestes tipologies dins un possible 

quadre de classificació, es proposen quatre agrupacions bàsiques de la documentació 

a partir de les funcions de la família (pr. 12), enllaçant amb les definicions dels fons 

familiars proposades en el primer apartat (pr. 6). Les quatre agrupacions són: 

- documentació sobre la transmissió genètica, genealogia i història familiar. 

- documentació de gestió dels béns immobles i propietats de membres de la 

família. 

- documentació de gestió de la professió i rellevància pública dels membres de la 

família. 

- documentació de la vida familiar interna. 

4) Conservació (preguntes 13-15) 

En aquest grup de preguntes es planteja com millorar la conservació d’aquests fons i 

es demana quines són les causes que tenen pitjor impacte en la seva preservació (pr. 

13), que poden ser: 

- l’actitud de les mateixes famílies:  

- els fons estan incomplerts i dispersats perquè els parents sovint se'ls 

reparteixen;  
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- són massa recents i les famílies no tenen consciència històrica per valorar-

los;  

- no tenen consciència que siguin arxius familiars;  

- els consideren confidencials i no els difonen;  

- hi ha un estrès post defunció, ganes de passar pàgina dels familiars que els 

porten a la deixalleria. 

- les dificultats materials:  

- les famílies no tenen espai als seus petits pisos per desar els arxius;  

- el format digital afavoreix l'oblit, l'obsolescència i la destrucció dels 

documents. 

- les carències culturals de la societat en general:  

- l’escàs apoderament cultural de la ciutadania;  

- no s'estimula la cultura de creació personal, sinó la de consum de la cultura 

feta pels altres. 

Identificades les causes que dificulten la preservació, es proposa l’aportació de 

solucions (pr. 14):  

- promoure l'ingrés als arxius públics;  

- dues mesures de definició legal que ja s’han plantejat anteriorment (pr.8): 

- protecció legal que permeti el control de l'herència, venda i donació dels 

arxius, 

- testament vital sobre l'arxiu familiar. 

- cinc mesures destinades a la seva valorització:  

- ampla difusió del valor dels arxius familiars en famílies de classe mitjana poc 

conscienciades, 

- foment de la cultura de la història familiar,  

- formació específica per a propietaris de fons familiars,  

- formació específica per a professionals del buidatge de pisos i mudances,  

- creació d'associacions de ciutadans dedicades a aquests fons. 

Es planteja la possibilitat d’impulsar una política de descripció de fons que romanen a 

casa dels propietaris, i no només dels que ingressen a un arxiu públic, amb una 

pregunta explícita i concreta sobre l’assumpte, per constatar fets: “alguna vegada heu 

tractat un fons d'arxiu familiar que no hagi quedat ingressat a l'arxiu públic sinó al 

domicili dels propietaris?” (pr. 15). La qüestió ja s’ha esmentat abans en la secció 
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sobre protecció legal i política (pr. 8): cal incentivar només l’ingrés i tractament dels 

fons a un arxiu públic o també la conservació als domicilis? 

5) Difusió (preguntes 16-19) 

Per conèixer quin és l’abast de la difusió que es fa dels fons familiars que ingressen en 

un arxiu públic, s’ha preguntat per quins mitjans es difonen, com exposicions, 

publicacions i descripció en línia (pr. 16), quin és el perfil de l’usuari que els consulta 

(pr. 18), i en concret si els drets de propietat intel·lectual, intimitat i protecció de dades 

poden ser un impediment per a la col·laboració de les famílies (pr. 17).  

Finalment, s’ha demanat una puntuació numèrica de l’1 al 5 sobre si pensen que 

l’actual acció pública de difusió del valor dels fons familiars del XIX-XX és suficient (pr. 

19). 

6) Cloenda (pregunta 20) 

S’ha demanat pels referents teòrics o recursos pràctics de què disposen els 

professionals de l’arxivística a l’hora de solucionar les qüestions presentades en la 

seva feina sobre els arxius familiars. 

 

2. 2. Població 

L’enquesta ha estat tramesa per correu electrònic a professionals de l’arxivística i 

gestió documental de quasi 120 arxius catalans, adreçada tant als directors, com als 

professionals que s’encarreguen de la descripció.  

Enviament enquesta nº 

Comarcal, diputació, ANC 41 

Municipal >50000 habitants 35 

Municipal <50000 habitants 42 

Total d’arxius als que s’ha enviat l’enquesta 118 

Taula 2: Arxius als que s’ha tramès l’enquesta (números absoluts) 
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2.3. Resultats 

S’han quantificat 42 respostes a l’enquesta, però se n’han descartat dues que eren 

buides. Altres 13 persones han comunicat per correu electrònic que no la responen 

perquè no tenen fons familiars (veure annex 3). Per tant han participat 55 persones, el 

46,6%. Les 40 enquestes respostes representen el 34 % dels professionals requerits.  

Participació nº % 

Implementació vàlida de l’enquesta 40 34 

Implementació nul·la 2 1,7 

Correu excusant la participació 13 11 

No respon 63 53,3 

Taula 3: Resposta a l’enviament de l’enquesta 

Dels 40 arxivers i arxiveres que han contestat l’enquesta, 10 treballen en un arxiu de 

diputació, nacional o comarcal, 9 són d’arxius de municipis de més de 50.000 

habitants, i 10 de municipis de menys de 50.000. Hi ha hagut 11 individus que no han 

especificat el camp de tipus d’arxiu2. El 77 % de les persones que han omplert 

l’enquesta treballen en un centre d’arxiu comarcal, de diputació o de municipi de més 

de 50.000 habitants, i el 23 % a arxius de municipis de menys de 50.000 habitants. 

Figura 1. Tipus d'arxius que han respost l'enquesta 

 

2 El motiu de la no especificació del tipus d’arxiu és un error en la formulació de l’enquesta, que 

va ser esmenat en la segona tramesa. Això limita la interpretació dels resultats; en tot cas, per 

les dates de recepció de les respostes, hi ha certesa que són respostes al primer enviament. 

 

Arxius comarcals
25%

Arxius municipals >50000
22%Arxius municipals <50000

25%

No especifica tipus d’arxiu
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Pel que fa al número d’arxius familiars dels segles XIX i XX, en aquests 40 centres s’hi 

conserven 361 fons. La mitjana és de 9 fons per centre: els arxius comarcals i de 

municipis de més de 50.000 habitants tenen una mitjana de 12 fons i en canvi els de 

municipis de 20.000 a 50.000 habitants la tenen de 4. En relació al tipus de família 

productora d’aquests fons del XIX-XX, el 65 % dels arxius tenen fons de famílies 

burgeses i un 45 % en tenen de família menestral però en canvi només un 20% 

d’obrera.  

 

Figura 2. Tipus de família productora. Font: respostes a la pregunta 1 

2.3.1. Existeix un tipus de fons familiar no definit? 

Determinar si existeix un tipus d’arxiu familiar contemporani no definit, tractat com a 

documentació solta o dins de fons personals, és el primer dels objectius específics de 

la recerca. Sobre si sempre són clares les fronteres entre aquests fons familiars, i 

altres fons privats com els personals i professionals, una majoria de 27 arxiveres i 

arxivers, el 67,5 %, opina que no són clares. A la pregunta concreta de si és sempre 

nítida la frontera entre un fons familiar, nobiliari, patrimonial o personal “o sovint depèn 

de quin tipus de documentació hi predomina”, una majoria de 25 professionals està 

d’acord que aquesta frontera no és nítida, el 62,5 %.  

Figura 3. Límits entre fons personals i familiars. Font: respostes a les preguntes 3, 6 i 10 
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S’ha preguntat directament si el fet que aquesta distinció entre tipus de fons no sigui 

clara pot fer que passin desapercebuts, i només hi estan d’acord 10 persones, el 25 %. 

Per explicar aquesta diferència entre aquell 67,5 % i aquest 25 %, cal deduir que per al 

42,5 % la falta de límits clars i de definició teòrica no genera un problema 

d’invisibilització d’aquests fons familiars sinó només d’indeterminació. 

Dins del grup de fons familiars també una majoria àmplia del 67,5 % pensa que les 

fronteres entre fons tampoc són nítides. Quan s’ha preguntat directament com 

tipifiquen els dels segles XIX-XX, les respostes han mostrat l’estat de la qüestió: 

mentre que el 30% els considera patrimonials i familiars sense cap distinció, seguint la 

classificació proposada pel Servei d’Arxius, un altre 32,5 % els considera com a 

diferents i tracta de definir aquesta diferència. Una de les persones enquestades escriu 

que “els arxius familiars dels segles XIX-XX formen part dels arxius patrimonials, el 

que s'ha de fer és definir-los com a tals i acotar les seves característiques”: en aquesta 

direcció, es podria considerar els fons del XIX-XX com un subtipus del grup de fons 

patrimonials i familiars. 

 

Figura 4. Com es tipifiquen els fons familiars objecte d'estudi. Font: respostes a la pregunta 4 

En els seus comentaris els professionals de l’arxivística i la gestió de documents 

aporten els factors diferencials d’aquests fons del XIX-XX, que es poden resumir en 

tres característiques:  

- Primer, són fons que mostren la vida domèstica o el conjunt de la família; en 

paraules seves, “recullen activitats més personals i domèstiques”, “el conjunt de 

la família”, “tota l'evolució històrica de la família”.  

- Segon, són fons fragmentaris, “heterogenis”, “formats per documents aïllats”, 

“calaix de sastre”, “estructura variable”, “dos o tres generacions, molt 

fragmentats”, “el cognom o parentiu és l’únic vincle que els uneix”.  
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- I, en tercer lloc, estan condicionats pel tipus de família: “se centren en la vida i 

les activitats de famílies de tot tipus de condició social”, “no només s'ha de 

diferenciar entre patrimonials i nobiliaris, també hi ha els dels menestrals, els 

de les professions liberals -metges, notaris, etc.” 

Es pot concloure que el tipus de fons familiar contemporani objecte de la recerca no té 

una tipificació específica que el defineixi i diferenciï d’altres fons familiars. Si existeix 

com a diferent, seria com a un subtipus dins del grup de fons patrimonials i familiars. 

La manca de definició teòrica de les diferències entre fons podria ocasionar que alguns 

fons familiars del segle XIX-XX no tinguin una descripció adequada, per bé que les 

persones que els descriuen els identifiquen per les seves característiques. 

2.3.2. Caracterització d’aquest tipus de fons familiar  

Constatada la dificultat de no tenir una tipologia delimitada per a aquests fons 

familiars, convenia saber quina denominació utilitzarien les persones enquestades, 

com a primer pas per a caracteritzar-los, que és el propòsit del segon objectiu 

específic d’aquesta recerca. S’ha preguntat directament pel “nom” que donarien a 

aquests arxius.  

Els que han optat per la denominació tradicional d’arxiu patrimonial o familiar són un 

32,5 %. Però una majoria del 62,5 % ha optat per una denominació innovadora que fa 

referència al marc cronològic: faria servir la denominació “arxiu familiar dels segles 

XIX-XX”. Altres denominacions com “arxiu familiar contemporani ”, “arxiu burgès, 

menestral o obrer” o “arxiu domèstic” han estat poc acceptades. 

Figura 5. Denominació dels fons familiars objecte d'estudi. Font: respostes a la pregunta 5 
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Que el 62,5 % de les persones enquestades s’inclini a denominacions més acurades 

com “arxius familiars del XIX-XX”, i no simplement “patrimonials i familiars”, reconeix i 

posa en valor la seva existència. 

En canvi, a l’hora d’escollir una definició d’aquesta mena de fons, la que fa referència 

al context històric ha rebut poc suport. Ha rebut més acceptació, del 37,5 % de les 

persones enquestades, una definició que incorpora la noció del patrimoni immaterial 

com a “cultura familiar”: “Els arxius familiars del XIX-XX són testimoni de la formació i 

transmissió d'un patrimoni econòmic (material), i també d'uns béns intangibles com és 

un posicionament en la societat i una cultura familiar (patrimoni immaterial)”.  

La definició més acceptada, pel 52,5 %, és la que es basa en les funcions de la família 

productora, i que també fa referència a la “cultura familiar”: “l'arxiu familiar és el fons 

produït, conservat i transmès per les persones d'un nucli familiar al llarg de diferents 

generacions, en l'exercici de les seves funcions de desenvolupament i transmissió de 

la genètica i la cultura, i dels mitjans de vida econòmics i socials”.  

Que la meitat de les persones enquestades accepti una definició basada en les 

funcions de la família, on s’inclou la noció de cultura familiar, que el 37% relaciona 

amb el patrimoni immaterial familiar, pot ser un inici de consens sobre la naturalesa 

d’aquests fons familiars del XIX-XX. 

 

Figura 6. Definició dels fons familiars tenint en compte la noció de patrimoni immaterial. Font: 

respostes a la pregunta 6 

52,5

7,5

37,5

10

0 20 40 60

L'arxiu familiar és el fons produït, conservat i transmès
per les persones d'un nucli familiar al llarg de diferents

generacions, en l'exercici de les seves funcions de…

L'arxiu familiar del XIX-XX és el tipus d'arxiu familiar
produït arran dels canvis socials i polítics per

l'adveniment de l'estat liberal, pel progressiu accés…

Els arxius familiars del XIX-XX són testimoni de la
formació i transmissió d'un patrimoni econòmic

(material), i també d'uns bens intangibles com és un…

Cap d’aquestes afirmacions

Percentatge



L’arxiu familiar contemporani / 41 

 
 

2.3.3. Dificultats en la seva descripció, conservació i explotació 

S’apleguen en aquest apartat les opinions sobre les dificultats en el tractament d’un 

fons familiar del XIX-XX, en ordre a assolir el tercer objectiu específic de la recerca: 

saber quines dificultats té la seva descripció, conservació i explotació. 

1) Conservació 

Sobre les dificultats que impedeixen la preservació d’aquests fons (pr. 13), el 60 % de 

les persones enquestades assenyala com a principal problema l’actitud de les famílies 

que les porta a repartir-se’ls, fet que explica l’estat de fragmentació en què els fons 

arriben a les mans dels professionals. El 57,5 % de les persones enquestades 

assenyala que les famílies “no tenen consciència de que són arxius familiars”, és a dir, 

valoren la documentació però no com un tot amb sentit i estructura, i per tant no 

susceptible de ser trossejat. 

En igual proporció el 60 % assenyala que les famílies mantenen els fons en l’estricte 

àmbit familiar, sense donar-los a conèixer ni fer-ne difusió, com si només tingués valor 

portes endins, perquè els consideren confidencials. Com són fons de formació recent, 

manca consciència del valor que poden tenir per a la memòria històrica col·lectiva, 

com opina el 52,5 %, i per tant de la conveniència de la seva difusió. 

Figura 7. Dificultats en la conservació. Font: respostes a la pregunta 13 
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En l’ordre pràctic, aflora una necessitat peremptòria, l’espai: el 47,5 % opina que les 

famílies tenen dificultats per conservar els fons per falta d’espai als habitatges, i poden 

arribar a fer-los nosa. Sobre els mitjans de què disposen els professionals, el 47,5 % 

opina que els calen més recursos per a la tasca de salvament d’aquesta mena de fons, 

“per controlar que no sigui venut, dispersat o destruït”. 

2) Descripció 

Pel que fa a les dificultats que presenta el tractament d’aquests fons (pr. 10), la majoria 

de les persones enquestades (52,5-57,5 %) pensa que la principal dificultat és 

l’heterogeneïtat de la documentació, unida al seu poc volum i estat de fragmentació. 

Sense ser una opinió majoritària, el 37-42,5 % hi afegeix la varietat i poca definició de 

les tipologies documentals, i la dificultat d’haver de fer un treball individualitzat i 

profund. Quatre persones han opinat en la resposta “altres” que no hi ha dificultats 

especifiques, perquè són les mateixes que presenta qualsevol fons familiar.  

Figura 8. Dificultats en la descripció. Font: respostes a la pregunta 10 

La qüestió essencial de l’establiment de tipologies documentals ha estat resolta amb 

clars consensos del 50-80 % en torn de quatre tipologies característiques dels fons 

familiars: les fotografies personals i familiars, la correspondència familiar, els diaris i 

agendes i els records i testimonis d’esdeveniments familiars. Si hi ha tipologies 

característiques que documenten aspectes de la vida familiar íntima, s’han de poder 

reflectir en la classificació amb una agrupació documental específica. 
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Figura 9. Tipologies documentals característiques del fons familiar. Font: respostes a la 

pregunta 11 

D’acord amb la definició acceptada pel 52 % de fons familiar com aquell que la família 

genera “en l'exercici de les seves funcions de desenvolupament i transmissió de la 

genètica i la cultura, i dels mitjans de vida econòmics i socials”, també un 52-67,5 % ha 

acceptat una classificació dels fons de famílies atenent a les funcions bàsiques en 

quatre agrupacions: una per la documentació referida a la gestió dels béns immobles i 

propietats (recolzada pel 65 %), una altra per la documentació de gestió de la 

professió i rellevància pública dels membres de la família (recolzada pel 67,5 %), una 

altra per la documentació d'història familiar (52,5 %) i una altra per la documentació de 

vida familiar interna (55 %), on s’inclourien les tipologies documentals detectades. 

 

Figura 10. Les quatre agrupacions de tipologies documentals del fons familiars. Font: respostes 

a la pregunta 12 
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3) Difusió 

Pel que fa als mitjans de difusió, els resultats de l’enquesta mostren que hi ha una 

mesura de difusió generalitzada en la majoria dels arxius quan un fons familiar ha estat 

tractat, digitalitzat o ingressat en un centre públic: l'anunci en la pàgina web i en les 

xarxes socials. En el 65 % dels arxius es realitza aquesta difusió. Cap altra mesura és 

majoritària. En el 32,5 % dels centres es dona accés al fons digitalitzat. 

 

Figura 11. Canals de difusió. Font: respostes a la pregunta 16 

Quan es demana als participants quins són els usuaris que consulten els fons familiars 

dipositats en el seus arxius, la gran majoria, el 87,5 %, contesta que els usuaris són 

investigadors. Al 42,5 % dels arxius també hi acudeixen a consultar membres de la 

família dipositant. Segons aquests resultats el servei de consulta està dirigit sobretot a 

la recerca per persones alienes a la família. En dos arxius no reben consultes. 

 

Figura 12. Consulta dels fons familiars a l'arxiu públic. Font: respostes a la pregunta 18 
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Abans s’ha posat de relleu que les famílies consideren els seus arxius confidencials i 

per això no els difonen (pr. 13). Quan es pregunta si aquest sentiment de protecció de 

la intimitat dels propietaris pot ser un obstacle per a la difusió dels fons, els arxivers i 

les arxiveres han contestat que s’arriba a un acord amb ells, que es fa constar en el 

document de donació o dipòsit, i que es té en compte la legislació vigent (protecció de 

dades, imatge, autoria i intimitat). Per tant no hi veuen un problema real sinó més aviat 

de mentalitat, de desconeixement, de com les famílies conceptuen els seus arxius.  

4) Referents 

En acabar l’enquesta s’ha demanat als professionals de l’arxivística i la gestió de 

documents quins referents tenen per resoldre dubtes sobre el tractament d’aquests 

fons. Han respost amb una aportació 9 persones, el 22,5 %: la seva guia és una 

determinada publicació (revista Lligall), la normativa NODAC, arxivers de referència 

com Boadas, Casellas i Fernández Trabal, l’experiència pròpia o la de companys de 

professió, bibliografia anglosaxona sense concretar, i la recent Fundació Olga Gallego. 

Però el 25 % diu que no coneix cap referent i el 52,5% no ha respost. 

 

Figura 13. Referents sobre fons familiars. Font: respostes a la pregunta 20 

2.3.4. Possibles mesures legals i d’acció política  

Proposar mesures legals i d’acció política és el quart objectiu específic de la recerca. 

En diversos moments de l’enquesta s’ha preguntat si la regulació actual i la política 

que es fa és suficient per protegir aquests arxius (pr. 7-8, 14-15 i 19), i si cal ser més 

exigents amb l’administració, a partir de la noció de democràcia (pr. 9). 

1) Legislació 

És suficient la protecció legal actual, definida per les lleis 9/1993 del patrimoni cultural 

català i 10/2001 d’arxius i documents, per a aquest tipus de fons familiar del XIX-XX? 

L’opinió dels professionals està dividida, sense majories clares. El 28% pensa que hi 
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ha suficient protecció legal, però el 40% opina que es perden i destrueixen arxius 

familiars per falta de legislació.  

Figura 14. És suficient la protecció legal dels fons familiars del XIX-XX?. Font: respostes a la 

pregunta 7 

Tampoc hi ha consensos clars sobre quines noves mesures legals caldrien. La 

protecció del fons familiar per se, no per raó de l’antiguitat dels seus documents, la 

recolza un 40% que està favor de “definir els arxius familiars com un bé jurídic, de 

patrimoni cultural, subjecte de titularitat, transmissió i testament vital”.  

Un 37,5 % opina que caldria definir l’obligació de l’administració de potenciar la creació 

i conservació dels arxius familiars, en relació amb les exigències de la democràcia. I 

un 35% redefiniria les obligacions dels propietaris. 

 

Figura 15. Mesures legals per afavorir la conservació dels fons familiars del XIX-XX. Font: 

respostes a la pregunta 8. 

2) Política sobre arxius familiars 

Pel que fa a l’acció política que caldria promoure per a la conservació dels fons, la 

proposta d’ingressar els fons familiars als arxius públics té l’adhesió de la gran majoria 

de les persones enquestades, el 85 %. És a dir, hi ha consens en que s’ha de seguir 

aplicant la mesura bàsica i habitual dels arxius públics en relació als fons familiars.  
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Figura 16. Mesures polítiques per afavorir la conservació dels fons familiars del XIX-XX. Font: 

respostes a les preguntes 8 i 14 

La proposta innovadora sobre la possibilitat de promoure la conservació dels fons que 

romanen als domicilis només ha rebut un 27,5 % dels vots. De fet, existeixen 

antecedents de tractament de fons que després es conserven als domicilis, segons les 

respostes a la pregunta “alguna vegada heu tractat un fons d'arxiu familiar que no hagi 

quedat ingressat a l'arxiu públic sinó al domicili dels propietaris?: un 57,5 % respon 

negativament, però un 37,5 % assenteix. Per ara no es considera una pràctica 

necessària. 

 

Figura 17. Heu tractat fons familiars que després es conservin als domicilis?. Font: respostes a 

la pregunta 15 

Es constata, segons l’opinió d’un 50 %, que l’administració hauria de dedicar més 

personal al tractament dels fons familiars, i un 40 % pensa que caldria destinar-hi 

subvencions. Per tant, consta que hi ha una feina que es deixa de fer perquè no es 

disposa de suficient personal i ajuts.  
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Algunes opinions en respostes obertes indiquen que el problema de falta de protecció 

no és legal, sinó d’aplicació de les lleis: “la majoria d'obligacions ja existeixen però no 

es compleixen”, el que cal és “obligar al compliment de les lleis que ja tenim”, i 

“sancionar el desmembrament dels arxius familiars i, especialment, la seva venda o 

abandonament”. 

3) Campanyes de difusió 

Els professionals de l’arxivística opinen que no s’ha fet prou tasca de conscienciació i 

difusió de valors dels fons familiars. El 50% pensa que és insuficient. Essent una de 

les principals tasques en la tasca quotidiana dels centre d’arxiu, la pedagogia, no se 

senten recolzats per l’espai de decisió política. 

 

Figura 19. Es suficient l’acció política de difusió del valor dels fons familiars?. Font: respostes a 

la pregunta 19 

Hi ha una opinió insistent i majoritària a favor d’una política destinada a la 

conscienciació de la ciutadania per afavorir la conservació dels fons familiars.  

Les respostes dels arxivers i de les arxiveres sempre han sigut favorables a 

campanyes àmplies de difusió (més que de formació en particular) per arribar a les 

famílies de la gran classe mitjana, i fomentar la cultura de la història familiar (60-67,5 

%), lligat als valors democràtics i a la memòria històrica. 
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Figura 18. Foment de la cultura per a la conservació dels fons familiars. Font: respostes a les 

preguntes 8 i 14 

4) El principi democràtic  

Quan s’ha demanat una reflexió sobre el sentit de la tasca de conservació i descripció 

dels fons familiars (pr. 9), amb la pregunta “creus que en democràcia, en què les 

persones han de ser el centre de la política, l'administració té l'obligació de donar 

suport amb polítiques culturals a la creació i conservació dels seus arxius familiars?”, 

la resposta ha estat clara. Una gran majoria del 87 % hi està d’acord. Quasi la meitat 

ha raonat la resposta en sentit unànime: l’administració ha de vetllar per la conservació 

d’aquests fons i especialment que ha de fer pedagogia perquè la gent els valori i els 

conservi per a la memòria històrica. 

 

Figura 20. El deure de la política cultural sobre fons familiars. Font: respostes a la pregunta 9 
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En aquesta argumentació cap de les aportacions ha amplificat la idea de potenciar la 

creació dels arxius familiars, idea present en l’enunciat de la pregunta, excepte un que 

s’hi ha oposat. Ara be, en la pregunta anterior (pr. 8) el 37,5 % s’ha mostrat d’acord 

que caldria definir l’obligació de l’administració de potenciar la creació i conservació 

dels arxius familiars. 

L’aplicació del principi democràtic està enfocada a les qüestions de memòria i no 

encara a les de creació. De fet, quan en la pregunta 13 s’havia suggerit com a 

possibles problemes l’escàs apoderament cultural de la ciutadania i que la política 

cultural es dirigeix més al consum que no pas a la creació, només una minoria se n’ha 

fet ressò.  

 

Figura 21. Problemes en la conservació dels fons. Font: respostes a la pregunta 13 

Algunes respostes han mostrat una visió avançada de la funció del arxius en 

democràcia, més enllà de la cultural: “És un plantejament interessant, però crec que 

cal ampliar el concepte de "política cultural" a "política social o de memòria." Amb 

aquests altres enfocaments segurament atraparíem més fons familiars com els que 

planteges”.  
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Capítol 3. Conclusions 

 

La lectura de la bibliografia i recursos existents i l’anàlisi del les dades obtingudes 

mitjançant l’enquesta han permès aprofundir en el coneixement de la situació legal, 

teòrica i pràctica en què es troben els fons familiars contemporanis. En conseqü`rncia 

s’ha pogut fer un diagnòstic i propostes que s’exposen a continuació, en quatre 

apartats en què es constata si s’han assolit o no els objectius específics plantejats a 

l’inici de la recerca. 

3.1. Manca identificació del tipus de fons familiar contemporani  

En referència al primer objectiu específic, “constatar que existeix un tipus de fons 

familiar no definit, tractat com a documentació solta”, es pot concloure que existeix un 

tipus de documentació familiar produïda als segles XIX-XX no prou diferenciada en la 

descripció. Els professionals dels arxius la reconeixen i identifiquen, però no la 

tipifiquen com a tipus de fons i tendeixen a descriure-la com a agrupació documental 

genèrica al final del quadre d’un fons personal o familiar, sota la denominació 

“documentació d’interès familiar i personal”. Si es identificada com a fons familiar, 

queda classificada amb la tipologia ampla “Arxius patrimonials i familiars” sense més 

especificacions perquè no s’ha definit encara cap tipologia més concreta. L’expressió 

“documentació solta” no reflecteix la realitat, tot i que els arxivers la fan servir de 

manera col·loquial. És més exacte dir “indeterminada“, en el sentit que la descripció no 

en determina bé l’existència diferenciada i el sentit. 

La teoria arxivística no ha resolt la manca de claredat de la frontera entre un fons 

personal i un de familiar. “La frontera entre personal, patrimonial i familiar és molt fina; 

utilitzo el criteri de volum: si hi ha més documentació patrimonial el considero com a 

tal”, afirma una de les persones enquestades. Per explicar aquesta manca de límits 

clars, cal tenir en compte que tant els fons familiars contemporanis com el fons 

personals són fons privats de persones, creació recent del segle XIX-XX com a 

conseqüència dels canvis polítics, i això no ha estat prou explicat. 

Com en la pràctica la documentació familiar arriba als arxius públics junt amb 

documentació personal, existeix una tendència a considerar-la part d’un fons personal. 

S’acostuma a decidir si un fons és familiar o personal en funció del volum, del tipus de 

documentació que hi predomina, una pràctica arrelada que prové de les directrius de la 

Subdirecció General d'Arxius i Museus (1994), que no obstant reconeixia el caràcter 

híbrid o ambivalent de les tipologies. Aquesta pràctica no va acompanyada d’una 
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descripció acurada del grup menor de documents familiars que no ha arribat a ser 

categoritzat com a fons. 

Els professionals identifiquen la documentació familiar del XIX-XX, però no tenen prou 

eines per diferenciar-la en la descripció i per determinar amb claredat si constitueix un 

fons familiar o una part d’un fons familiar o personal. Quan els arxivers i les arxiveres 

es puguin recolzar en una suficient teoria arxivística la descripció serà l’adequada per 

a explicar la seva singularitat.  

El fet és que el petit volum contribueix a no donar importància a aquests fons. Ho 

denoten els comentaris de les persones enquestades, com el del que excusa la seva 

participació argumentant que “no tenim cap fons familiar important, el que tenim són 

petites donacions”. El perill de les petites donacions és que acabin tipificades en el 

grup 14 del quadre de fons proposat pel Servei d’Arxius, denominat “col·leccions”, 

agrupades en raó de la tipologia documental. Essent una realitat que sovint la 

documentació familiar forma agrupacions documentals petites, la inclusió en el grup 14 

sense una descripció acurada, la deixaria poc definida i identificada.  

Els comentaris de les persones enquestades també són indirectament explícits en 

això. “Puc informar-te que aquest arxiu no disposa de fons específics de la categoria 

que t'interessa. Si que disposem de documentació diversa, "soltera", de procedència 

privada, però que no ens atreviríem a considerar-ho com a mostres significatives 

d'arxius familiars”, escriu un arxiver en un correu electrònic. Un altre arxiver sentencia 

la qüestió: “Calaix de sastre” (pr. 4). 

No s’ha desenvolupat la necessària aportació de teoria arxivística per evitar aquesta 

situació. La feina d’ingrés i descripció de fons de famílies del XIX-XX no ha anat 

acompanyada d’un estudi i definició de la seva tipologia: origen, productor, 

característiques, valors, tipologies documentals, sèries..., i l’atenció sol centrar-se en el 

tipus de document més característic, la fotografia, en perill per la seva obsolescència. 

 

3.2. Cal definir aquesta documentació com a específicament familiar 

El segon objectiu específic, “caracteritzar aquest tipus de fons familiar” ha estat 

notablement assolit. Hi ha consens en definir aquesta documentació a partir de tres 

fets determinants: és produïda en els segles XIX i XX, és fragmentària i heterogènia i 

té tipologies documentals característiques. 
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3.2.1. Caracteritzada per ser produïda als segles XIX i XX 

La cronologia és la característica que permet identificar amb més facilitat els fons 

familiars contemporanis: són produïts als segles XIX i XX. La raó cal trobar-la en els 

nous tipus de família productora que apareixen a la fi de l’Antic Règim i la instauració 

de l’Estat liberal espanyol el 1840 a causa de la Il·lustració i la pèrdua de les colònies 

americanes.  

La desamortització eclesiàstica, la creació d’un nou funcionariat, l’eclosió de la 

revolució industrial i la implantació del sistema capitalista, la ruïna del camp i el 

creixement urbà, l’aparició de noves professions i la lentíssima però progressiva 

extensió de la cultura i drets polítics i socials a la majoria de la societat va anar 

acompanyat per l’aparició d’un nou tipus de família, urbana o rural, que accedia 

progressivament a la propietat dels béns materials, a la participació en la vida pública i 

a la cultura. Al medi urbà les famílies es transformen i apareixen les famílies burgesa i 

obrera, amb interseccions amb la menestral, i en el medi agrari es desenvolupa un nou 

tipus de pagesia petit propietària, o antiga arruïnada que esdevé masovera. 

Quan les noves famílies conserven llurs documents ho fan amb una finalitat que 

sobrepassa la mera l’administració i transmissió d’una casa familiar. Els arxius 

contemporanis passen a reflectir una nova cultura basada en l’ascens social i 

econòmic d’individus i noves estirps segons les noves formes de relacions laborals. El 

arxius familiars senyorials perden sentit per la creació dels registres civils i de propietat 

i la desaparició dels drets senyorials: molts es tanquen i els que continuen actius 

reflecteixen les transformacions de la família i el seu patrimoni. 

En conseqüència aquests fons poden ser denominats amb tota propietat “fons familiars 

contemporanis” o “fons familiars dels segles XIX i XX”. Les dues expressions serveixen 

com a denominació unívoca per a un tipus de fons dins la categoria àmplia de “fons 

familiars”. Però també es podrien denominar segons els nous tipus de família 

productora. Els termes “arxiu de família burgesa”, “menestral” i “obrera” emprats en la 

pregunta 1 han estat entesos unívocament per les persones enquestades, i es podrien 

classificar com a subtipus de fons. 

En la primera part del treball s’ha parlat de la classificació dels fons patrimonials de 

l’Antic Règim en fons de família pagesa i fons de famílies vilatanes i urbanes. Pot ser 

la proposta de denominació “arxiu de família vilatana i urbana” és adequada, però 

ningú l’ha fet servir ni l’ha desenvolupat. La recerca sobre els fons familiars ha estat 

especialment interessada en la riquesa dels fons patrimonials rurals, per la seva 
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importància en explicar la vertebració dels territoris al llarg de la nostra història, i la 

teoria arxivística s’ha desenvolupat a redós d’aquest arquetip. 

En tot cas l’arxivística té pendent establir les tipologies d’arxius familiars segons els 

tipus de famílies productores de fons dels segles XIX-XX (taula 4). Un cop 

determinades, es podrien estudiar les necessitats, funcions i activitats de cada mena 

de família i definir cada tipus (o subtipus) de fons a partir de les tipologies documentals 

específiques. 
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Arxiu de família pagesa pagesa propietària 
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professions liberals, de l’empresa 

Arxius nobiliaris Arxiu de família nobiliària noble 
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Arxius familiars 

contemporanis 

Arxiu de família burgesa 

comercial, industrial, de professions 

liberals, del funcionariat 

Arxiu de família menestral d’oficis diversos de la base social 

Arxiu de família obrera proletària 

Arxiu de família pagesa masovera, petit pagesa 

Taula 4. Les tipologies dels fons familiars. Font: Elaboració pròpia 

3.2.2. Caracteritzada per ser fragmentària i heterogènia  

La qüestió del petit volum en què aquesta documentació sol arribar als arxius públics 

és essencial i és causa d’un altre tret característic d’aquests fons: la seva 

heterogeneïtat i fragmentació. Les respostes a la pregunta 4 afirmen que “sovint són 

fons molt fragmentats, formats per documents aïllats“ i que “són menys extensos, 

apareixen dos o tres generacions i moltes vegades estan molt fragmentats (pocs 

documents dels avis, uns quants més dels pares i un grapat més significatiu del que va 

fer la donació)”. 

L’estat fragmentari en què es troben els fons té moltes causes, com el fet que es perd 

el costum de fer un sol hereu i els fons són repartits dins l’herència; que només una 

petita part de la documentació té un valor probatori que faci necessària la seva 

conservació; que els fons són el que són com a fruit de decisions dels membres de la 

família de conservar part de la documentació i de descartar-ne una altra; i que en el 

segle XX aquests fons han passat per la desolació de la guerra franquista i la migració 
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de moltes famílies a les grans ciutats. De la mateixa manera que han passat per la 

generalització de la fotografia, la democratització de la societat, la generalització del 

consum i la revolució digital.  

L’heterogeneïtat hauria de ser valorada com a riquesa, i pot ser és només un efecte 

del desconeixement que es té de la singularitat d’aquests fons. El reduït volum a causa 

dels avatars històrics o per les decisions dels membres de la família no hauria de ser 

motiu per no comprendre la documentació o no descriure-la amb atenció.  

3.2.3. Caracteritzada per determinades tipologies documentals  

Hi ha gran consens en què les tipologies més característiques de la “documentació 

familiar” són les fotografies familiars i la correspondència; i en segon lloc els diaris i les 

agendes, els records d’esdeveniments familiars, les obres de creació i les llibretes 

escolars.  

Aquestes tipologies mostren l’expressió personal dels individus en l’àmbit de la 

intimitat familiar, la relació entre els membres, els esdeveniments compartits, 

l’organització de la vida quotidiana i l’aprenentatge dels infants. No són tipologies 

fortuïtes sinó que responen a una realitat, el desplegament de la vida intrafamiliar a 

través de diverses activitats que generen documents. 

La determinació de les tipologies ha de servir per detectar i definir un fons familiar per 

molt fragmentari i heterogeni que sigui, i per considerar la consistència de la 

documentació familiar com a alguna cosa més que documentació solta o d’un individu. 

És imprescindible establir en la classificació una agrupació específica per a aquesta 

documentació intrafamiliar o de vida familiar interna, per diferenciar-la, de la 

documentació d’història familiar, de la de gestió d’un patrimoni material, i de la 

generada per una persona en la seva vessant artística, científica, social o professional 

d’interès per a la societat. La denominació “documentació de la vida intrafamiliar”, que 

han acceptat més de la meitat de les persones enquestades, és molt més precisa que 

la que usualment es fa servir, “documentació d'interès personal i familiar”.  

L’agrupació “documentació de la vida intrafamiliar” es caracteritzaria per ser 

conseqüència i testimoni de l’activitat a través la que es desenvolupa la quotidianitat, la 

identitat i la sociabilitat dels membres de la família: el conjunt de normes, llengua, 

costums, habilitats, valors... en què una família viu i que transmet i perpetua. L’element 

immaterial és el bàsic i característic de l’arxiu familiar. 

Tot i que la definició del fons familiar que incorpora la noció de patrimoni immaterial 

només ha estat acceptada per un 37,5 % de les persones enquestades (figura 6), 
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incorpora un concepte necessari per definir aquest element immaterial: “els arxius 

familiars del XIX-XX són testimoni de la formació i transmissió d'un patrimoni econòmic 

(material), i també d'uns béns intangibles com és un posicionament en la societat i una 

cultura familiar (patrimoni immaterial)”. No es tracta de res nou, sinó d’aplicar 

explícitament la noció de patrimoni immaterial a la definició dels arxius familiars, 

seguint la recomanació de la UNESCO sobre el patrimoni immaterial de 2003, tot i que 

l’arxivística catalana ja havia incorporat aquesta noció l’any 2000, com s’ha esmentat 

en el primer capítol.  

En altres paraules, la documentació intrafamiliar és testimoni de la creació i 

transmissió d’un patrimoni intangible. 

 

3.3. Cal millorar eines i recursos per a la conservació, tractament i difusió 

El tercer objectiu específic, “saber quines dificultats té la seva descripció, conservació i 

explotació” s’ha acomplert en la mesura que s’ha constatat que les dificultats 

existeixen i que als professionals els falten eines per afrontar-les. Es detecten 

problemes de manca de conscienciació de les famílies propietàries, de manca de 

teoria arxivística per a la descripció, i d’un enfocament de la difusió dels fons familiars 

al servei de la família dipositant. 

3.3.1. Es destrueixen fons per falta de conscienciació de les famílies 

La gran majoria dels fons familiars contemporanis es conserven als domicilis dels 

propietaris. Segons els resultats de l’enquesta, els fons familiars afronten el perill de 

ser fragmentats, dispersats o eliminats quan, en un moment de la cadena de 

transmissió, els familiars se'ls reparteixen o se’n desfan, producte d’una gran 

mancança de consciència del seu valor com a arxius familiars.  

Certament, en absència de regulació, cal contemplar la tria i expurgació com un procés 

natural en la formació dels fons familiars: la família és qui decideix si un document 

recent mereix ser conservat perquè ha adquirit un valor secundari d’utilitat per a la 

memòria familiar, o no. El fet és que la documentació més antiga es dispersa i elimina, 

mentre que la més recent acumula una “quantitat d'esborranys o reculls de gairebé nul 

interès” com afirma una de les persones enquestades (pr. 10). Una cosa és la natural 

expurgació i altra el desconeixement i desconsideració del que és un arxiu familiar, i 

l’absència de criteris sobre la seva conservació. 
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El patrimoni immaterial d’una família és la manera com es viu: és vida i per tant es 

desenvolupa amb dinàmica pròpia, aliena a les constàncies documentals. La velocitat 

amb què evoluciona la societat, la necessitat de superar la tradició rebuda per afrontar 

els reptes presents i certa mentalitat de confiança en el futur poden ocasionar el 

menyspreu dels lligams amb la memòria familiar i el rebuig del patrimoni immaterial 

rebut. Però des d’un punt de vista sociològic l’arxiu familiar permet tenir el relat de com 

s’ha arribat a ser i comprendre els propis valors, principis i costums, hàbits i creences, 

maneres de ser i de fer. La memòria és útil perquè genera als individus un 

autoconeixement i reflexió que els protegeixen de la manipulació, valors d’una 

democràcia.  

El traspàs de propietat per la mort dels propietaris i el canvi d’ubicació per les 

mudances de domicili són els moments crítics en què molts fons són eliminats, 

dispersats o venuts. Els professionals dels buidats de pisos en són testimoni, i els 

professionals dels arxius ho detecten i dediquen grans esforços a la tasca de 

conscienciació i formació als propietaris, paralel.la a la d’ingrés i descripció dels fons 

familiars als arxius públics.  

Però el 50 % opina que els falten eines i recursos per a poder controlar que els fons no 

es dispersin ni desapareguin (figura 16). Com diuen ells “ja es fa, però hi ha molta 

feina a fer i no s'arriba a tot”, i “si l'administració no es preocupa en fer pedagogia i 

destinar recursos per conservar els arxius patrimonials que es troben en mans 

privades, es perdran”. La realitat és que l’administració no proposa solucions a la 

contínua pèrdua dels fons, ni ha previst mesures de pedagogia, ni proposa incentius 

als propietaris, ni estableix cap mena de criteri excepte la declaració de “patrimoni 

documental” de certs documents en funció de la seva antiguitat i sense mesures 

d’inspecció i sanció. 

L’ingrés de fons familiars en els arxius públics és la pràctica exitosa en què es 

concentren els esforços, recolzats per la comunitat arxivística amb l’organització de 

congressos, la publicació de llibres i articles i la creació de les eines necessàries. Fins 

al punt que en molts arxius no donen a l’abast a realitzar el seu tractament complert 

amb l’actual insuficient configuració de plantilles i dotació de recursos, que cal 

augmentar. 

Aquesta tasca s’hauria de complementar amb el control i tractament de fons que es 

conservaran als domicilis. Només recolza aquesta mesura el 27,5 % dels professionals 

de l’arxivística i gestió de documents, però la realitat és que el 37,5 % ja ho ha 

practicat i és obvi que a llarg termini els arxius públics no tenen capacitat per ingressar 
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tan ingent volum de documentació (figures 16 i 17). Sobretot si es pretén considerar i 

protegir els fons familiars del segle XIX-XX que moltes famílies conserven. L’opció de 

controlar i mantenir als domicilis els fons familiars s’haurà d’obrir camí, prioritzant la 

formació als propietaris per l’autogestió de llur documentació, amb publicacions com 

l’esmentada de l’Arxiu Històric de Girona (Casellas i Boadas, 2013) o cursos com el de 

l’ICA impartit per Crockett (2020). Amb aquesta formació la professió arxivística pot 

afrontar el repte de connectar amb una ciutadania que es caracteritza per un estil de 

vida de freqüent mobilitat residencial, cultura del consum efímer i expressió digital, 

perquè preservi els seus fons documentals. 

Alhora caldria millorar la protecció legal amb la definició del fons familiar com a bé 

jurídic de patrimoni cultural, per poder controlar el titular i la transmissió, i introduir la 

figura d’un testament vital de l’arxiu familiar: hi està d’acord 40% (figura 15). Els fons 

familiars serien protegits per se i no només per raó de l’antiguitat, que deixa molts fons 

contemporanis desprotegits: segons la legislació actual els documents en paper 

posteriors a 1920 que es conserven als domicilis no tenen cap protecció, ja que no 

compleixen cap condició per ser considerats patrimoni documental: no estan 

ingressats en un arxiu públic ni tenen més de cent anys o més de quaranta anys en 

format obsolescent. Aquesta limitació afecta directament a l’arxiu familiar 

contemporani.  

Les dificultats d’impulsar el tractament de fons en els domicilis familiars són grans, tant 

pel cost del personal que hi intervindria com per les subvencions que caldrien, però 

sobretot pel gir molt pronunciat que implicaria en l’enfocament de les polítiques 

d’arxius, molt centrades fins ara en la potenciació dels equipaments. 

3.3.2. Manquen eines específiques per a la descripció  

S’ha constatat que l’heterogeneïtat, la fragmentació i el petit volum de la documentació 

que caracteritza aquest fons generen dificultats en la descripció i demanen un treball 

individualitzat i per tant una especial dedicació de temps; però no s’ha concretat quines 

són aquestes dificultats, perquè no hi ha hagut suficient consens per determinar-les.  

Els arxivers i les arxiveres disposen de referències i eines per resoldre les 

problemàtiques que se’ls presentin, però el 77,5 % no n’ha citat cap quan se’ls ha 

demanat quines són (figura 13). Potser calen referents arxivístics més clars i a l’abast 

per poder aplicar les solucions més funcionals. De fet els mateixos percentatges de les 

respostes al llarg de l’enquesta, amb majories que freqüentment no superen el 60%, 

poden indicar que els criteris que habitualment es fan servir no són suficientment clars. 
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Qüestions com la falta de límits entre les diverses tipologies de fons de persones i la 

vacil·lació en la consideració dels tipus de fons familiars; per què l’heterogeneïtat no és 

vista com una riquesa, perquè no es suggereixen millores per a la descripció ni 

s’assenyalen referents arxivístics... La ciència arxivística ha de resoldre amb criteris 

més clars les contradiccions que es presenten en la pràctica del tractament dels fons 

familiars contemporanis, per fornir als arxivers i les arxiveres amb eines sòlides i de 

fàcil abast. Potser cal reformular què són i com es creen i conserven els arxius de les 

persones en la comunitat familiar, en contraposició als d’entitats. 

On sí s’ha pogut avançar, com ja s’ha explicat, és en l’establiment de les tipologies 

més característiques, amb alts percentatges de consens. Les fotografies personals i 

familiars, les cartes, els diaris i les agendes, i els testimonis d’esdeveniments familiars 

han estat àmpliament reconeguts com a tipologies característiques dels fons familiars. 

I s’ha arribat al reconeixement, per més de la meitat dels professionals, d’una 

agrupació d’aquestes tipologies documentals com a “documentació de vida familiar 

interna” o intrafamiliar, dins d’un quadre amb altres agrupacions de la documentació. 

És una aportació concreta que pot servir com a un principi per a la classificació. 

El punt de partida per avançar han de ser les funcions de la família productora dels 

fons. La finalitat primordial de la família és la seva pervivència com a col·lectiu 

estructurat, i per aconseguir-ho acompleix les funcions bàsiques d’adquirir, conservar i 

transmetre els béns materials necessaris com l’habitatge, medis de producció i 

locomoció, etc. i engendrar descendents legals que donin continuïtat. Per tant les 

funcions bàsiques de la institució familiar són l’econòmica i la reproductiva. També 

compleix funcions de tipus psicològic: l’afectiva (atendre les necessitats psicològiques 

dels membres), la identitària (donar cultura i definició als membres) i 

la socialitzadora (donar educació als fills perquè s’integrin i col·laborin en el mon 

social). Ara be, com que la família és el nucli bàsic de comunitats més grans, ja que 

cooperant i interactuant amb membres de les altres famílies és com s’aconsegueix la 

viabilitat econòmica, genètica, social i cultural d’una àmplia comunitat, la funció final de 

la família és interactuar amb la societat, especialment a través d’alguns dels seus 

membres destacats. 

Sintetitzant, les funcions que té una família en compliment de la seva finalitat de 

pervivència són la continuïtat genètica, l’assoliment de mitjans de subsistència, el 

desplegament intern de la idiosincràsia familiar, i el posicionament i projecció socials. 

Les quatre agrupacions documentals proposades i acceptades pels les persones 

enquestades responen a aquest esquema.  
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A partir de les quatre agrupacions es poden classificar les tipologies documentals en 

un quadre bàsic que permet visualitzar i distingir tots els tipus de fons familiars i 

personals, donar entitat als fons en els que predomina la documentació sobre vida 

familiar interna, i visibilitzar dins d’un fons la documentació de vida intrafamiliar. 

1) Transmissió genètica de la família, existència física de les persones i el seu lligam 

intergeneracional:  

certificats oficials i parroquials de naixements, matrimonis i morts, testaments, 

necrològiques, testimonis dels naixements, matrimonis i morts; documents 

d’identificació oficial, passaport, salconduits, cartilla de racionament, llibre de 

família, carnet de família nombrosa, empadronament; fotografies “carnet” de 

membres de la família, arbres genealògics; diaris, memòries familiars; trobades 

de descendents... 

2) Assoliment de mitjans de subsistència i capacitat econòmica:  

documentació sobre els habitatges on han viscut o treballat, com escriptures 

notarials de cases, contractes de lloguer, factures, rebuts…; i sobre béns 

materials que han posseït, com escriptures notarials de compra i venda 

d’immobles, de vehicles, de mobiliari, informes financers, llibres de 

comptabilitat, declaracions d’impostos, testaments…  

3) Desplegament intern de les persones en l’àmbit intrafamiliar:  

documentació sobre l’organització interna de la llar, costums i festes, relats, 

receptes, diaris personals, agendes, memòries personals…; documentació 

sobre salut; sobre estudis, formació i religió; sobre vacances i viatges, oci i 

afeccions; documents resultants d’expressió artística com pintures, poemes; 

correspondència familiar… 

4) Exteriorització, projecció i aportació a la societat:  

documentació sobre la feina de membres de la família, sigui d’ofici professional, 

lliberal, creativa publicada o científico-técnica, i sobre la seva activitat cultural i 

política: projectes realitzats, creació empresarial, publicacions, participació en 

entitats, correspondència amb tercers, reconeixements públics… declaracions 

d’impostos, contractes laborals, nòmines, currículum, conferències. 

Dins de cada agrupació caldria determinar quines són les activitats que generen la 

documentació i determinar les subfuncions, per establir les sèries i organitzar dins 

d’elles les tipologies documentals. Pel que fa a la documentació intrafamiliar, es 

podrien utilitzar divisions binàries i classificar-la en quatre apartats (taula 5), segons si 
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es genera en activitats necessàries (per a la subsistència quotidiana i l’adaptació al 

medi social) o lliures (la creació i el lleure); segons si impliquen relació amb la societat i 

el món (adaptació al medi social i lleure) o es desenvolupen per a l’espai interior 

(subsistència quotidiana i creació). 

La documentació intrafamiliar quedaria classificada en quatre sèries:  

1) Documentació d’organització interna (subsistència quotidiana) 

- Receptes remeieres, receptes de cuina, agendes, llibres d’adreces 

- llistes de proveïdors, plannings, llistes d’encàrrecs 

- tiquets de transport 

- Informes i proves mèdiques, assegurances 

2) Documentació de formació i socialització (adaptació al medi social) 

- títols acadèmics, llibretes escolars, butlletins de notes, carnet d’estudiant 

- testimonis d’esdeveniments acadèmics, orla, premis 

- targetes de visita, cartes i fotografies que reflecteixen relacions socials 

- ex libris, llibres de devoció, goigs 

 3) Documentació d’expressió personal (creació) 

- poemes, dibuixos, relats, cançons 

- memòries personals, diaris 

- epistolaris, correspondència familiar 

 4) Documentació del lleure (relació d’oci amb el món) 

- fotografies i pel·lícules d’esdeveniments, festes, persones i llocs familiars 

- fotografies, entrades i fulletons sobre vacances i viatges en família 

- oci i afeccions, carnet d’entitats 

 Activitat necessària Activitat lliure 

Espai 
interior 

1) Subsistència quotidiana: 

documentació d’organització interna 

3) Expressió personal: documentació 

de creació 

Relació 
amb la 
societat 

2) Adaptació al medi social: 

documentació de formació i 

socialització  

4) Relació d’oci amb el món: 

documentació del lleure 

Taula 5: Esquema de les quatre sèries bàsiques de la documentació intrafamiliar. Font: 

elaboració pròpia 
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Amb un estudi basat en l’aplicació d’aquest esquema als fons del XIX-XX, segurament 

es podrien establir les diferències entre els diferents tipus de fons familiars, els 

burgesos, obrers, menestrals o pagesos, en funció de la documentació predominant. 

3.3.3. La difusió s’enfoca als investigadors i no a les famílies 

Hi ha consens en el principi democràtic que la feina dels professionals de l’arxivística 

s’ha d’enfocar com un servei al ciutadà: ho afirma el 87 % de les persones 

enquestades (figura 20). En el cas del arxius familiars, cal considerar les famílies no 

només com a agents de conservació de la memòria, sinó també com a productors 

culturals i principals usuaris i beneficiaris de la difusió de llurs arxius. Els resultats de 

l’enquesta han constatat que el servei de consulta no està especialment dirigit a les 

famílies, sinó als investigadors que són els usuaris més habituals a la majoria d’arxius. 

I quan una família diposita els seus fons en un arxiu públic, la mesura generalitzada de 

difusió és la comunicació de la notícia a la web i xarxes, però són minoritaris els arxius 

que donen accés al fons digitalitzat i fan activitats de difusió tradicionals com 

conferències, exposicions i publicacions que suposin un retorn als dipositants. 

Un dels tallers del LAM de 2014, “Formes de difusió i comunicació” plantejava la 

difusió com una de les funcions essencials dels arxius i es preguntava si les 

estratègies de comunicació eren suficients i específiques per als fons privats. 

Proposava “socialitzar els fons documentals cap a un públic universal i segmentat”. En 

el cas dels fons familiars, el principal segment al que cal dirigir la difusió han de ser les 

pròpies famílies que dipositen el seus fons a l’arxiu públic, perquè puguin construir el 

relat familiar i prendre consciència dels seus valors, identitat i memòria. En benefici 

seu, i de manera participativa i alhora també reben un benefici la comunitat local i el 

mateix arxiu, que incentiva així el dipòsit de més fons.  

Els recursos són els que són, i la difusió és limitada. Cal millorar la dotació de personal 

i de recursos econòmics per expandir la difusió, multiplicar el pressupost, perquè és 

evident que s’ha de fer una comunicació molt més potent. Els professionals dels arxius 

han de tenir els recursos suficients per desenvolupar les dues vessants de la difusió: 

els fons han de servir per que els investigadors els consultin i avancin en l’estudi de la 

història, però sobretot ha de servir de profit a les famílies amb la creació de continguts 

i de productes culturals a partir del fons que han dipositat. Publicacions, webs familiars 

d’accés en part restringit, rutes geolocalitzades, curtmetratges, tallers d’història 

familiar, tallers d’escriptura, teatralitzacions, etc. Amb la implicació de les famílies i la 

col·laboració d’entitats locals i de professionals d’altres disciplines com genealogistes, 

arquitectes, dissenyadors d’audiovisuals, etnòlegs, historiadors, publicistes, etc. Així 
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ho han manifestat els participants de les taules territorials celebrades el 2019 dins el 

procés participatiu endegat per la Direcció General del Patrimoni Cultural. Ara falta que 

les seves propostes siguin ateses pels qui prenen les decisions polítiques. 

 

3.4. L’orientació de l’acció política sobre arxius familiars 

El quart objectiu específic, “proposar mesures legals i d’acció política per superar 

aquestes dificultats” ha obtingut uns resultats limitats. Hi ha una feina pendent dins la 

comunitat de l’arxivística i la gestió documental per entendre i explicar millor els fons 

familiars contemporanis. Només després es podrà plantejar la necessitat de legislar i 

reglamentar i de plantejar línies d’intervenció política. 

El canvi de l’enfocament en la política referent als arxius privats és imprescindible. 

L’evolució democràtica de la societat demana posar les persones al centre de la 

política i fer de la cultura el motor per al desenvolupament personal, la igualtat i la 

capacitació. I els arxius familiars contemporanis són el testimoni documental del 

desenvolupament i socialització de les persones en l’espai familiar. Són un fet bàsic 

d’expressió cultural. 

El binomi arxius i democràcia significa transparència, accés a la informació, veritat, 

memòria, conservació i desclassificació dels arxius de l’administració pública. Però en 

el cas dels fons familiars, democràcia significa que la ciutadania ha de poder-se 

projectar en la seva documentació personal i familiar creant l’arxiu, conservant-lo i 

elaborant continguts a partir d’ell. Participació ciutadana aplicada al fet cultural bàsic 

que són els arxius familiars. 

L’acció política s’ha enfocat a la preservació i la descripció. Els professionals estan 

convençuts que cal potenciar la difusió. Però també s’ha de considerar la creació, 

promocionar que les persones sàpiguen formar l’arxiu familiar, cuidar-lo i treure’n 

profit. Per això cal comunicar a l’opinió pública com i amb quina finalitat una família 

gestiona els seus documents i com aquests adquireixen un valor secundari. Una 

àmplia majoria del 67 % dels enquestats opina que calen àmplies campanyes de 

conscienciació de la ciutadania per fomentar la cultura de la història familiar (figura 18). 

Que crear i cuidar el fons familiar és un acte d’empoderament ciutadà que afavoreix el 

seu desenvolupament en la societat és un missatge que s’ha de difondre a gran escala 

amb una política comunicativa de gran abast, amb anuncis, sèries de TV, 

documentals, format gran audiència, escoles i centres culturals, etc.  
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La present recerca ha confirmat la hipòtesi plantejada a l’inici del procés, que hi ha un 

tipus d’arxiu familiar que mereix més consideració, i ha aportat recursos per a la seva 

valorització. Proposa un pas més en el llarg camí recorregut per l’arxivística en la 

comprensió dels fons privats, des d’aquells inicis del segle XX quan encara se’ls 

definia com els que estan en mans d’un propietari de dret privat i no com els produïts 

per una persona física o jurídica de dret privat. Una proposta d’actualització a partir de 

la incorporació de la noció de patrimoni cultural immaterial i de l’aplicació del principi 

democràtic a la política cultural, també els arxius, com un servei destinat a la 

participació i empoderament ciutadà.  

El resultat ha estat la identificació de les característiques d’aquests fons, el seu origen i 

la seva definició per l’especificitat de l’element immaterial de vida familiar que 

reflecteixen; s’han analitzat quines necessitats presenta el seu tractament i s’han 

elaborat els elements necessaris per definir la seva tipologia i establir un quadre de 

classificació, dins d’una òptica àmplia que permet la seva comprensió com a fons 

privats de persones. 
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Epíleg 

 

Per comprendre amb una projecció global les tipologies documentals que produeix una 

família, potser cal aventurar-se a expressar gràficament les coordenades que delimiten 

les tipologies de fons i que donen major sentit al contínuum de documents emanats 

per les persones (taula 6).  

Els fons privats es classifiquen en fons d’entitats i de persones. Els fons de persones 

es divideixen en múltiples tipologies. Un quadre com aquest, per arriscat que sigui, ha 

d’ajudar a visualitzar les diferències entre les tipologies de fons de persones. Algunes 

molt utilitzades (fons patrimonials, fons de professió i personals), i altres poc (fons 

familiars, i fons d’història familiar). Les tipologies documentals que reflecteixen 

l’activitat de la família en l’àmbit extern han estat sempre les més valorades: ara cal fer 

un esforç per valorar-les totes. 

  

ÀMBIT INTERN ÀMBIT EXTERN 
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Taula 6. Les tipologies documentals dels fons de persones. Font: producció pròpia 
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ANNEXOS 

ANNEX 1: Les preguntes de l’enquesta 

Enllaç al formulari de Google: https://forms.gle/5KWgeyEUWtZhsvUb9  

- Els arxius familiars. Treball de fi de Màster d'Arxivística i Gestió de Documents.  

Per a la protecció dels arxius familiars que comencen a formar-se a la segona meitat 

del segle XIX. 

El teu Arxiu és: 

Resposta d’opció múltiple: 

 Comarcal, Diputació, ANC 

 Municipal 

 Municipal entre 20.000 i 50.000 habitants 

Definició. Per identificar i definir específicament aquests arxius (secció 1) 

1. Al vostre arxiu teniu arxius familiars de famílies de classe burgesa, menestral, 

pagesa o obrera del XIX-XX?  

Resposta d’opció múltiple:  

 Burgesa.  

 Menestral.  

 Obrera 

2. En total quants fons familiars dels segles XIX-XX conserveu al vostre arxiu, 

aproximadament?  

Resposta oberta 

3. Sempre són clares les fronteres entre aquests arxius familiars del XIX-XX, per una 

banda, i els personals i professionals, per l'altra?  

Resposta dicotòmica si/no, amb opció “altres” 

4. Com tipifiques aquests arxius familiars creats als segles XIX-XX, en contrast amb 

altres tipus d'arxius que també són produïts per la família, com els patrimonials o els 

nobiliaris? 

Resposta oberta 
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5. Concretament, com anomenaries els arxius de famílies burgeses, menestrals i 

obreres del XIX-XX?  

Resposta d’opció múltiple:  

 Arxius de família burgesos, menestrals i obrers.  

 Arxius familiars de l'Estat liberal.  

 Arxius de la família democràtica.  

 Arxius familiars contemporanis.  

 Arxius familiars dels segles XIX-XX.  

 Arxius domèstics.  

 Altres 

6. Amb quines d'aquestes afirmacions estàs d'acord, tenint en compte el concepte de 

"patrimoni cultural immaterial"?  

Resposta d’opció múltiple:  

 L'arxiu familiar és el fons produït, conservat i transmès per les persones 

d'un nucli familiar al llarg de diferents generacions, en l'exercici de les 

seves funcions de desenvolupament i transmissió de la genètica i la 

cultura, i dels mitjans de vida econòmics i socials  

 La frontera entre un fons familiar, nobiliari, patrimonial o personal no és 

sempre nítida i sovint depèn de quin tipus de documentació hi 

predomina  

 L'arxiu familiar del XIX-XX és el tipus d'arxiu familiar produït arran dels 

canvis socials i polítics per l'adveniment de l'Estat liberal, pel progressiu 

accés de la majoria social a la propietat de béns materials, la 

participació en la vida pública i la creació de cultura  

 Els arxius familiars del XIX-XX són testimoni de la formació i transmissió 

d'un patrimoni econòmic (material), i també d'uns béns intangibles com 

és un posicionament en la societat i una cultura familiar (patrimoni 

immaterial)  

 Cap d'aquestes afirmacions 

Protecció legal. Per impulsar un decret amb mesures de protecció d’aquest patrimoni 

encara poc definit (secció 2) 
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7. Creus que l'arxiu familiar dels segles XIX-XX està prou protegit legalment amb les 

lleis de 1993 i 2001?  

Resposta d’escala numèrica, de l’1 al 5 

8. Quines mesures legals i polítiques ajudarien a una millor conservació dels arxius 

familiars del XIX-XX? 

Resposta d’opció múltiple:  

 Definir els arxius familiars com un bé jurídic, de patrimoni cultural, 

subjecte de titularitat, transmissió i testament vital  

 Establir l'obligació de l'administració de potenciar la creació i 

conservació dels arxius familiars  

 Establir obligacions als propietaris de conservar i informar de l'existència 

i canvis de propietari dels seus arxius per fer-ne inventaris  

 Establir subvencions per al tractament d'aquest tipus de fons familiars  

 Incloure-hi subvencions per al tractament dels fons familiars que no 

ingressen als arxius públics  

 Dedicar personal al seguiment dels fons familiars: inventari, ingrés a un 

arxiu públic, conservació en el domicili....  

 Campanya permanent de difusió cultural sobre el valor d'aquests arxius 

per a la cultura democràtica i la memòria històrica  

 Promoure la conservació dels fons familiars als domicilis dels 

propietaris, i no només el seu ingrés a un arxiu públic 

 Altres 

9. Creus que en democràcia, en què les persones han de ser el centre de la política, 

l'administració té l'obligació de donar suport amb polítiques culturals a la creació i 

conservació dels seus arxius familiars?  

Resposta oberta 

Tractament. Per establir una línia de tractament amb instruments específics (secció 3) 

10. Quines són les dificultats que trobeu en el tractament d'un fons familiar dels segles 

XIX-XX, a diferència dels patrimonials i nobiliaris?  

Resposta d’opció múltiple:  

 No hi ha consensuat un quadre de classificació  

 Presenten dificultats específiques per la seva heterogeneïtat  

 Són fons molt petits i fragmentaris  
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 Cal aclarir els subfons perquè s'hi barregen fons de diferents branques 

familiars  

 Les tipologies són variades i poc estereotipades  

 Es fa una classificació genèrica, combinant-la amb una descripció 

acurada a nivells inferiors i una indexació exhaustiva  

 Són arxius mixts, en paper i digitals, i la documentació digital arriba 

molta i sense avaluar  

 Demanen un treball individualitzat d'aprofundiment i comprensió  

 Passen desapercebuts perquè no és clara la frontera amb un fons 

personal, professional o d'empresa familiar  

 Altres 

11. Pots dir si aquestes tipologies són característiques dels vostres fons familiars del 

XIX i XX?  

Resposta d’opció múltiple:  

 Fotografies personals i familiars  

 Obres de creació  

 Arbres genealògics i sumaris d'història familiar  

 Records i testimonis d'esdeveniments familiars  

 Diaris i agendes  

 Llibretes escolars  

 Cartes familiars  

 Receptes de cuina 

 Altres 

12. Estaries d'acord a establir un quadre de classificació d'arxius familiars del segle 

XIX-XX amb aquestes quatre agrupacions bàsiques? 

Resposta d’opció múltiple:  

 Documentació de gestió dels béns immobles i propietats de membres 

de la família  

 Documentació de gestió de la professió i rellevància pública dels 

membres de la família  

 Documentació d'història familiar  

 Documentació de la vida familiar interna  

 CAP  
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Conservació. Per evitar la destrucció i dispersió dels petits arxius familiars que moltes 

famílies conserven (secció 4) 

13. Quins problemes detecteu per a la conservació d'aquest tipus d'arxius familiars? 

Resposta d’opció múltiple:  

 No hi ha consciència de que siguin arxius familiars  

 Són massa recents i les famílies no tenen consciència històrica per 

valorar-los  

 Les famílies els consideren confidencials i no els difonen  

 Hi ha un estrès post defunció, ganes de passar pàgina dels familiars, 

que els porten a la deixalleria  

 Els fons estan incomplerts i dispersats perquè els parents sovint se'ls 

reparteixen  

 No hi ha cap recurs per part de l'administració per controlar que no sigui 

venut, dispersat o destruït  

 Escàs apoderament cultural de la ciutadania  

 No s'estimula la cultura de creació personal, sinó la de consum de la 

cultura feta pels altres  

 Les famílies no tenen espai als seus petits pisos per desar els arxius  

 El format digital afavoreix l'oblit, l'obsolescència i la destrucció dels 

documents  

 Altres  

14. Quines solucions proposaries per crear una consciència cultural que faciliti la seva 

conservació?  

Resposta d’opció múltiple:  

 Promoure l'ingrés als arxius públics  

 Protecció legal que permeti el control de l'herència, venda i donació dels 

arxius  

 Testament vital sobre l'arxiu familiar  

 Ampla difusió del valor dels arxius familiars en famílies de classe 

mitjana poc conscienciades  

 Foment de la cultura de la història familiar  

 Creació d'associacions de ciutadans dedicades a aquests fons  

 Formació específica per a propietaris de fons familiars  
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 Formació específica per a professionals del buidatge de pisos i 

mudances 

 Altres 

15. Alguna vegada heu tractat un fons d'arxiu familiar que no hagi quedat ingressat a 

l'arxiu públic sinó al domicili dels propietaris? 

Resposta dicotòmica Si/Mai 

Difusió. Per promoure l’accés als arxius familiars i la creació de continguts cultural 

(secció 5) 

16. Quan tracteu un fons familiar del XIX-XX, quina difusió en feu a continuació, 

segons les ocasions?  

Resposta d’opció múltiple:  

 S'anuncia a la web i les xarxes  

 Es dona accés al fons digitalitzat  

 Es fa una publicació  

 Es fa una exposició  

 Es fa una conferència 

 Altres 

17. Com resoleu els problemes de confidencialitat, i com limiten l'accés a aquests 

fons?  

Resposta oberta 

18. Quin tipus de sol·licitud de consulta rebeu dels fons familiars que heu tractat i 

difós?  

Resposta d’opció múltiple:  

 Investigadors  

 Familiars  

 Periodistes i divulgadors 

 Altres 

19. Penses que és suficient l'actual acció pública de difusió sobre el valor i el contingut 

d'aquests fons?  

Resposta d’escala numèrica, de l’1 al 5 
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Cloenda (secció 6) 

20. Finalment, hi ha alguna persona especialment entesa, o una publicació 

especialment útil, que t'hagi ajudat a resoldre qüestions d'aquests tipus? 

Resposta oberta 

-Gràcies! Pots posar aquí els teus comentaris sobre aquesta enquesta  

Resposta oberta 

-Moltes gràcies per la teva participació. 
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ANNEX 2: Text del correu electrònic d’enviament de l’enquesta 

 
Bon dia. 
 
Estic fent recerca sobre els arxius familiars, de cara al meu Treball de fi de Màster de 

l'Esaged. 

Us prego que empleneu aquesta enquesta, tant per part de l'arxiver director com per 

part dels arxivers i arxiveres que realitzen la descripció: 

https://forms.gle/oiNGazfdKBynJVKt8  

Moltes gràcies 

Cecília Vallès 
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ANNEX 3: Respostes disculpant-se de no participar3 

- Em sembla que no et puc ajudar. A l'Arxiu municipal no tenim (encara) fons 

familiars. 

- Et comunico que l'arxiu municipal no té fons familiars, sí personals; per això no puc 

respondre l'enquesta. Potser hagués estat bé que la primera pregunta fos si és té o 

no aquest tipus de fons; ja que la no resposta/participació no vol dir que no es 

tingui aquest tipus de fons. 

- En aquests moments no et puc ajudar gaire, estic de baixa. De totes maneres no 

tenim cap fons familiar important, el que tenim són petites donacions. 

- A l'Arxiu Municipal no tenim fons familiars 

- Ens sap molt de greu, que no obtingueu la resposta idònia des de el nostre Arxiu 

Municipal, però en aquest moments NO hi ha una Arxivera/er que comandi l’Arxiu 

Municipal. Us desitjo que, malgrat la nostre manca de cooperació, el vostre Treball 

de fi de Màster d'Arxivística i Gestió de Documents sigui l’èxit que espereu. 

- Malauradament no et puc contestar l’enquesta que em demanes ja que no tinc cap 

tipus d’arxiu familiar que demanes. (municipal) 

- El nostre arxiu no conserva fons familiars del segle XIX. (municipal) 

- Malauradament, no tenim arxius familiars del tipus que sol·licites 

- Puc informar-te que aquest AHM no disposa de fons específics de la categoria que 

t'interessa. Si que disposem de documentació diversa, "soltera", de procedència 

privada, però que no ens atreviríem a considerar-ho com a mostres significatives 

d'arxius familiars. Hem visionat el formulari adjunt i crec que nosaltres no estem en 

disposició de fer cap contribució significativa a la teva recerca. 

- No disposem d'arxius familiars. 

- El nostre és un arxiu administratiu i fem transferències periòdicament a l'Arxiu 

Comarcal periòdicament. No custodiem fons familiars, atès que aquest tipus de 

documentació ingressa directament a l'Arxiu Comarcal. (...) A banda, no et puc 

ajudar gaire amb el meu perfil, soc un gran desconeixedor d'aquesta branca dels 

arxius i no crec que et serveixi de gaire la meva opinió. 

- A l’Arxiu hem rebut la seva enquesta sobre arxius familiars amb la petició 

d’emplenar-la. Volem comunicar-li que el nostre arxiu conserva 17 fons agrupats 

sota la categoria d’arxius patrimonials i familiars. Però, malgrat que emprem 
 

- 3 Les respostes han estat anonimitzades 
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aquesta doble denominació, hem de dir-li que tots aquests fons són de naturalesa 

patrimonial. Cap dels 17 entraria, al nostre entendre, dins la consideració d’arxiu 

familiar que vostè exposa a l’enquesta; si bé, com és habitual, tots inclouen 

documentació de caràcter més estrictament familiar en proporcions variables. Si ho 

desitja, des d’aquest enllaç, i fent la cerca que li mostrem a la captura de pantalla, 

podrà consultar tant la descripció a nivell de fons d’aquests arxius, inclòs el seu 

quadre de classificació, com el catàleg de les unitats documentals que els 

componen (...). Donada aquesta circumstància, ens ha semblat que segurament 

tindrà poc interès per a vostè que omplim l’enquesta. En qualsevol cas, quedem a 

la seva disposició per a qualsevol informació que puguem aportar-li” 

- Lamento comentar-li que al nostre arxiu no tenim fons documentals familiars 
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ANNEX 4: Tabulació dels resultats 

- Tipus d’arxiu. El vostre Arxiu és: 

Quin tipus d’arxiu? nº % 

Comarcal, diputació, ANC 10 25 

Municipal >50000 habitants 9 22,5 

Municipal <50000 habitants 10 25 

No especifiquen el tipus d’arxiu perquè no 

se’ls ha demanat  11 

27,5 

Taula 7: Tipus d’arxiu 

 

1. Al vostre arxiu teniu arxius familiars de famílies de classe burgesa, menestral, 

pagesa o obrera del XIX-XX?  

 

Quin tipus de família productora? nº % 

Burgesa.  26 65 

Menestral 18 45 

Obrera 8 20 

No especifiquen el tipus de família 9 22,5 

Taula 8: Tipus de família productora 

Quin tipus de família productora? nº % 

Els tres tipus de família  5 12,5 

Dos tipus de família 11 27,5 

Un tipus de família 15 37,5 

No especifiquen 9 22,5 

Taula 9: Els tres tipus de família productora 
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2. En total quants fons familiars dels segles XIX-XX conserveu al vostre arxiu, 

aproximadament? 

 

Quants fons? nº 

d’arxius 

Quants fons? nº 

d’arxius 

0 4 12 2 

1 8 15 2 

2 3 17 1 

3 2 18 1 

4 2 27 1 

5 3 30 2 

6 1 33 1 

7 1 50 1* 

8 2 No respon 2 

11 2   

Taula 10: Número de fons familiars del XIX-XX 

Quants fons? nº % 

No tenen fons 4 10 

Entre 1 i 10  22 55 

Entre 11 i 20 8 20 

Entre 21 i 30 3 7,5 

Entre 31 i 40 1 2,5 

Entre 41 i 50* 1 2,5 

No respon 1 2,5 

Taula 11: Número de fons familiars del XIX-XX per trams 

* “Uns 50 a vegades familiars i patrimonials no es clara la separació i en altres casos 

tampoc la cronologia. Poden incloure segles anteriors” 
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3. Sempre són clares les fronteres entre aquests arxius familiars del XIX-XX, per una 

banda, i els personals i professionals, per l'altra?  

 

Límits clars entre personals i familiars? nº % 

Si 10 25 

No 27 67,5 

Altres 2 5 

No respon 1 2,5 

Taula 12: Límits entre fons personals i familiars 

Respostes “altres” a la pregunta 3:  

- A priori, entendria que són clares perquè els personals i professionals acostumen 

a centrar-se en una única persona, mentre que els familiars es refereixen a diverses 

persones d'una família. 

- No en conservem cap 
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4. Com tipifiques aquests arxius familiars creats als segles XIX-XX, en contrast amb 

altres tipus d'arxius que també són produïts per la família, com els patrimonials o els 

nobiliaris? 

 

Tipificació nº % 

Com a fons familiars i patrimonials 12 30 

Com a personals, o familiars i patrimonials 3 7,5 

Com a fons privats 2 5 

Com a fons que cal definir 13 32,5 

No respon 10 25 

Taula 13: Tipificació dels fons familars del XIX-XX 
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Grups Respostes literals[VSJ1]: tipificació dels fons familiars del XIX-XX 
F
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Són exactament el mateix. Els que nosaltres tenim comencen molt abans del s. XIX 

Als arxius comarcals tenim una categoria de fons que porta per nom arxius 

patrimonials i familiars i, per tant, classifiquem dins la mateixa categoria els dos 

conceptes que anomenes. A més, particularment em sembla correcte, ja que els canvis 

en l'estructura familiar condicionen en gran mesura l'estructura del patrimoni 

Entre els nobiliaris i els familiars sembla més senzill, perquè hi ha títols i privilegis que 

poden tenir a més les consegüents sèries econòmiques de control o comptables. Entre 

la familiar i la patrimonial no és fàcil, de fet jo no ho distingeixo, ja que els fons familiars 

que es conserven en la major part dels casos tenen com a objectiu la conservació, el 

control i el creixement del patrimoni que passa de generació en generació 

Per nosaltres tots són patrimonials 

Considerem els arxius familiars com a patrimonials. No disposem de fons nobiliaris. 

Els familiars o patrimonials són gairebé sempre la mateixa cosa 

Igual 

Arxiu de la família corresponent 

Fons Familiars 

La categoria de fons que utilitzem és: Fons patrimonials i familiars 

En el cas dels arxius fotogràfics no existeix aquest dubte 

En el nostre quadre de fons els tenim junts i és difícil distingir-los 

P
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 o
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m
ili

a
rs

 Depèn de la família i la documentació que el compon va a fons personals o a fons 

patrimonials. En tenim 2 de cada. 

Predomina la vessant comercial/professional 

La frontera entre personal, patrimonial i familiar és molt fina; utilitzo el criteri de volum: 

si hi ha més documentació patrimonial el considero com a tal... 

P
ri

va
ts

 Particulars 

Fons privats 
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Grups Respostes literals: tipificació dels fons familiars del XIX-XX 

C
o

m
 a

 f
o

n
s 

q
u

e 
ca

l d
e

fin
ir

  

M
o

st
re

n
 la

 v
id

a 
d

o
m

è
st

ic
a

  

HI ha de tot: en alguns arxius no queda clara la diferència entre família, patrimoni i 

empresa; en d'altres, els fons recullen activitats més personals i domèstiques 

El nexe documental no és el patrimoni estrictament sinó el conjunt de la família  

Els arxius patrimonials, posen en valor la formació, la legitimació i l'administració del 

patrimoni familiar que es va transmetent de generació en generació en el si del llinatge 

familiar. En canvi, els arxius familiars que es creen al segle XIX valoren principalment 

tota l'evolució històrica de la família i no trobem documentació produïda exclusivament 

per la família i l'activitat econòmica que desenvolupen, sinó per agents externs. 

Van més enllà de documentació merament patrimonial i no són nobiliaris 

S
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Més heterogenis 

Sovint són fons molt fragmentats, formats per documents aïllats. 

Calaix de sastre 

Tenen una estructura variable 

Són menys extensos, apareixen dos o tres generacions i moltes vegades estan molt 

fragmentats (pocs documents dels avis, uns quants mes dels pares i un grapat més 

significatiu del que va fer la donació) 

Apleguen documents de membres d'una família cadascun dels quals ha tingut una 

trajectòria professional independent; el cognom o parentiu és l'únic vincle que els uneix i 

que és la causa del fet que la documentació respectiva hagi estat aplegada per ells 

mateixos” 
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A diferència d'aquests altres fons, que tenen com a punt central l'explotació d'un mas o 

d'un conjunt de masos o bé les activitats d'una nissaga pertanyent a l'elit social, els fons 

familiars se centren en la vida i les activitats de famílies de tot tipus de condició social i 

que exerceixen oficis i professions molt diversificats.  

La cronologia, fonamentalment. En alguns casos no hi ha distinció perquè són les 

mateixes famílies vinculades a la pagesia o a l'explotació agrícola, que al segle XIX es 

transformen en industrials (en aquest segon cas no te les he inclòs al número total de 

fons exclusivament menestrals i burgesos) 

De fet no només s'ha de diferenciar entre patrimonials i nobiliaris, també hi ha els dels 

menestrals, els de les professions liberals (metges, notaris, etc.), comerciants, etc. Els 

arxius familiars dels segles XIX-XX formen part dels arxius patrimonials, el que s'ha de 

fer és definir-los com a tals i acotar les seves característiques. Potser el problema és 

l'imaginari que ha arribat d'arxiu patrimonial, que acostuma a fer referència a arxiu 

patrimonial, en el cas català, sovint de base agrària, i no s'han tingut en compte altres 

tipus de fons patrimonials. 

Taula 14: Límits entre personals i familiars. Respostes literals 
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5. Concretament, com anomenaries els arxius de famílies burgeses, menestrals i 

obreres del XIX-XX? 

 

Denominació d’aquests fons familiars nº % 

Arxius familiars dels segles XIX-XX  22 62,5 

Arxius familiars 8 20 

Arxius familiars contemporanis  5 12,5 

Arxius patrimonials; familiars o patrimonials (sense distinció); 

patrimonials i familiars; familiars i patrimonials 

5 12,5 

Arxius burgesos, menestrals i obrers  2 5 

Arxius domèstics  1 2,5 

Taula 15: Denominació dels fons familiars del XIX-XX 
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6. Amb quines d'aquestes afirmacions estàs d'acord, tenint en compte el concepte de 

"patrimoni cultural immaterial"? 

 

Definició de fons familiar amb la noció de patrimoni immaterial nº % 

L'arxiu familiar és el fons produït, conservat i transmès per les 

persones d'un nucli familiar al llarg de diferents generacions, en 

l'exercici de les seves funcions de desenvolupament i transmissió 

de la genètica i la cultura, i dels mitjans de vida econòmics i socials 

21 52,5 

La frontera entre un fons familiar, nobiliari, patrimonial o personal 

no és sempre nítida i sovint depèn de quin tipus de documentació 

hi predomina,  

25 62,5 

L'arxiu familiar del XIX-XX és el tipus d'arxiu familiar produït arran 

dels canvis socials i polítics per l'adveniment de l'Estat liberal, pel 

progressiu accés de la majoria social a la propietat de béns 

materials, la participació en la vida pública i la creació de cultura, 

3 7,5 

Els arxius familiars del XIX-XX són testimoni de la formació i 

transmissió d'un patrimoni econòmic (material), i també d'uns béns 

intangibles com és un posicionament en la societat i una cultura 

familiar (patrimoni immaterial) 

15 37,5 

Cap d’aquestes afirmacions 4 10 

Taula 16: Definició de fons familiar amb la noció de patrimoni immaterial 
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7. Creus que l'arxiu familiar dels segles XIX-XX està prou protegit legalment amb les 

lleis de 1993 i 2001? 

 

És suficient la protecció legal? nº % 

1- No, es perden i destrueixen arxius familiars per falta de 

legislació 

7 17,5 

2  9 22,5 

3 13 32,5 

4  9 22,5 

5 – Sí, hi ha suficient protecció legal 2 5 

Taula 17: Proteccio legal 

 

És suficient la protecció legal? nº % 

És insuficient 16 40 

Ni suficient ni insuficient 13 32,5 

És suficient 11 27,5 

Taula 18: Protecció legal, per trams 
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8. Quines mesures legals i polítiques ajudarien a una millor conservació dels arxius 

familiars del XIX-XX? 

 

Mesures per afavorir la conservació dels fons  nº % 

Definir els arxius familiars com un bé jurídic, de patrimoni cultural, 

subjecte de titularitat, transmissió i testament vital  

16 40 

Establir l'obligació de l'administració de potenciar la creació i 

conservació dels arxius familiars  

15 37,5 

Establir obligacions als propietaris de conservar i informar de 

l'existència i canvis de propietari dels seus arxius per fer-ne 

inventaris  

14 35 

Establir subvencions per al tractament d'aquest tipus de fons 

familiars  

16 40 

Incloure-hi subvencions per al tractament dels fons familiars que no 

ingressen als arxius públics  

5 12,5 

Dedicar personal al seguiment dels fons familiars: inventari, ingrés a 

un arxiu públic, conservació en el domicili....  

20 50 

Campanya permanent de difusió cultural sobre el valor d'aquests 

arxius per a la cultura democràtica i la memòria històrica  

27 67,5 

Promoure la conservació dels fons familiars als domicilis dels 

propietaris, i no només el seu ingrés a un arxiu públic 

11 27,5 

Altres 4 10 

Taula 19: Mesures per afavorir la conservació dels fons 

Respostes “altres” a la pregunta 8: 

- Sancionar el desmembrament dels arxius familiars i, especialment, la seva venda o 

abandonament 

- Obligar al compliment de les lleis que ja tenim 

- La majoria d'obligacions ja existeixen però no es compleixen 

- Potenciar el seu ingrés en arxius públics que garanteixen la seva preservació 
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9. Creus que en democràcia, en què les persones han de ser el centre de la política, 

l'administració té l'obligació de donar suport amb polítiques culturals a la creació i 

conservació dels seus arxius familiars? 

El deure de la política cultural sobre arxius familiars nº % 

NO. No especialment 2 5 

Sí. Òbviament, sí 16 40 

Si, amb aportacions* 14 35 

Si, amb limitacions sobre valoració, memòria i ingrés als arxius 

públics 

5 12,5 

No respon 3 7,5 

Taula 20: Política d’arxius i democràcia 

 Respostes literals 

S
i /

 n
o Sí. Òbviament, sí (16 respostes) 

NO. No especialment“ (2 respostes)  

In
gr

és
 e

n 
un

 a
rx

iu
 p

ú
bl

ic
 

Sí, s'hauria d'ajudar a les famílies a conservar llurs arxius i fomentar el seu ingrés 

als arxius de l’administració que tenen uns equipaments adequats 

Sí, però els fons s'han de conservar en arxius públics. No es pot conservar la 

documentació en condicions ambientals adequades en un domicili, ni es pot 

garantir la seguretat i l'accessibilitat al patrimoni en un domicili privat. 

Jo crec que ja hi ha una xarxa d'arxius públics prou estesa (municipals, comarcals), 

que poden ingressar, tractar, conservar i difondre aquests fons i, per tant, no tindria 

sentit promoure la creació de nous centres dedicats específicament a aquests fons 

V
a

lo
rit

za
ci

ó 

Sí. L'administració ha de sensibilitzar i posar en valor aquest tipus de fons 

Ha de promoure el salvament i campanyes per donar-li valor 

Més que suport (si estem pensant en tema econòmic), el que ha de fer és 

potenciar-ne i difondre i educar en el valor de la necessitat de la seva conservació 

Des de l'administració, s'ha de posar en valor la documentació de caire privat, com 

en aquest cas, la pertanyent als arxius familiars. 

Si l'administració no es preocupa en fer pedagogia i destinar recursos per 

conservar els arxius patrimonials que es troben en mans privades es perdran.  
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 Respostes literals 

M
em

òr
ia

 
L'administració ha de vetllar per salvaguardar la memòria col·lectiva 

Si, els documents sempre diuen la veritat 

Sí, ja que són un testimoni imprescindible de la vida en aquells períodes i una font 

d'enorme valor per al coneixement històric. 

És un plantejament interessant, però crec que cal ampliar el concepte de "política 

cultural" a "política social o de memòria." Amb aquests altres enfocaments 

segurament atraparíem més fons familiars com els que planteges. 

En qualsevol societat avançada que reconeix que les seves arrels del seu present 

es troben en un passat comú, si accepta aquest present, vol conservar els 

testimonis del passat per estudiar-los, analitzar-los i revisar-los, per tant cal establir 

el marc físic, cultural i normatiu per a què això sigui una realitat. Si no existeix 

aquest convenciment social, no servirà de res dir o establir aquesta obligació de les 

administracions 

Li
m

ita
ci

on
s 

Sí a donar suport. No a mesures que provoquin el desenteniment per part dels 

propietaris 

A la creació, no. A la conservació, sí 

Sí, sempre i quan es faci públic el seu contingut 

Depèn de l'interès de l'arxiu familiar del qual es tracti 

Ja es fa, però hi ha molta feina a fer i no s'arriba a tot 

Taula 21: Política d’arxius i democràcia. Respostes literals 
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10. Quines són les dificultats que trobeu en el tractament d'un fons familiar dels segles 

XIX-XX, a diferència dels patrimonials i nobiliaris?  

 

Dificultats en la descripció nº % 

No hi ha consensuat un quadre de classificació  10 25 

Presenten dificultats específiques per la seva heterogeneïtat  23 57,5 

Són fons molt petits i fragmentaris  21 52,5 

Cal aclarir els subfons perquè s'hi barregen fons de diferents 

branques familiars  

14 35 

Les tipologies són variades i poc estereotipades  17 42,5 

Es fa una classificació genèrica, combinant-la amb una descripció 

acurada a nivells inferiors i una indexació exhaustiva  

4 10 

Són arxius mixts, en paper i digitals, i la documentació digital arriba 

molta i sense avaluar  

9 en  22,5 

Demanen un treball individualitzat d'aprofundiment i comprensió  15 37,5 

Passen desapercebuts perquè no és clara la frontera amb un fons 

personal, professional o d'empresa familiar  

10 25 

Altres 4 10 

Taula 22: Dificultats en la descripció 

Respostes “altres” a la pregunta 10:  

- Considero que són fons patrimonials  

- Les dificultats són compartides amb els fons patrimonials, que tenen exactament la 

mateixa naturalesa; només hi ha diferència en formats recents (digitals, etc.) i 

quantitat d'esborranys o reculls de gairebé nul interès 

- No fem aquesta distinció. La documentació d'una família està relacionada 

majoritàriament amb el patrimoni. 

- No trobem més dificultats que les d'un fons patrimonial tradicional. 
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11. Pots dir si aquestes tipologies són característiques dels vostres fons familiars del 

XIX i XX?  

 

Tipologies documentals característiques nº % 

Fotografies personals i familiars  32 80 

Obres de creació  17 42,5 

Arbres genealògics i sumaris d'història familiar  12 30 

Records i testimonis d'esdeveniments familiars  20 50 

Diaris i agendes  21 52,5 

Llibretes escolars  6 15 

Cartes familiars  29 72,5 

Receptes de cuina 10 25 

Altres 5 12,5 

Taula 23: Tipologies documentals característiques 

Respostes “altres” a la pregunta 11:  

- Documents notarials 

- Testaments, capítols matrimonials, escriptures, llibres de comptabilitat, 

- Al nostre arxiu no hi ha, malauradament, fons familiars. 

- No en tenim 

- Entrades a balls, tiquets de bus i tramvia 
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12. Estaries d'acord a establir un quadre de classificació d'arxius familiars del segle 

XIX-XX amb aquestes quatre agrupacions bàsiques? 

 

Les quatre agrupacions de tipologies documentals nº % 

Documentació de gestió dels béns immobles i propietats de 

membres de la família  

26 65 

 

Documentació de gestió de la professió i rellevància pública dels 

membres de la família  

27 67,5 

Documentació d'història familiar  21 52,5 

Documentació de la vida familiar interna  22 55 

CAP  8 20 

No respon 2 5 

Taula 24: Les quatre agrupacions de tipologies documentals 
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13. Quins problemes detecteu per a la conservació d'aquest tipus d'arxius familiars? 

 

Dificultats en la conservació nº % 

No hi ha consciència de que siguin arxius familiars  23 57,5 

Són massa recents i les famílies no tenen consciència històrica per 

valorar-los  

21 52,5 

Les famílies els consideren confidencials i no els difonen  24 60 

Hi ha un estrès post defunció, ganes de passar pàgina dels familiars, 

que els porten a la deixalleria  

7 17,5 

Els fons estan incomplerts i dispersats perquè els parents sovint se'ls 

reparteixen  

24 60 

No hi ha cap recurs per part de l'administració per controlar que no 

sigui venut, dispersat o destruït  

19 47,5 

Escàs apoderament cultural de la ciutadania  9 22,5 

No s'estimula la cultura de creació personal, sinó la de consum de la 

cultura feta pels altres  

3 7,5 

Les famílies no tenen espai als seus petits pisos per desar els arxius  19 47,5 

El format digital afavoreix l'oblit, l'obsolescència i la destrucció dels 

documents  

15 37,5 

Altres  0  

Taula 25: Dificultats en la conservació 
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14. Quines solucions proposaries per crear una consciència cultural que faciliti la seva 

conservació?  

 

Consciència per a la conservació dels fons nº % 

Promoure l'ingrés als arxius públics  34 85 

Protecció legal que permeti el control de l'herència, venda i donació 

dels arxius  

16 40 

Testament vital sobre l'arxiu familiar  13 32,5 

Ampla difusió del valor dels arxius familiars en famílies de classe 

mitjana poc conscienciades  

24 60 

Foment de la cultura de la història familiar  26 65 

Creació d'associacions de ciutadans dedicades a aquests fons  4 10 

Formació específica per a propietaris de fons familiars  13 32,5 

Formació específica per a professionals del buidatge de pisos i 

mudances 

7 17,5 

Altres 0  

No respon 1 2,5 

Taula 26: Mesures de conscienciació per a la conservació dels fons 
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15. Alguna vegada heu tractat un fons d'arxiu familiar que no hagi quedat ingressat a 

l'arxiu públic sinó al domicili dels propietaris? 

 

Heu tractat fons familiars que després es conservin als domicilis? nº % 

Si 15 37,5 

Mai 23 57,5 

No respon 2 5 

Taula 27: Tractament de fons conservats als domicilis 

 

  



Cecília Vallès i Botey / 104 

16. Quan tracteu un fons familiar del XIX-XX, quina difusió en feu a continuació, 

segons les ocasions?  

 

Canals de difusió nº % 

S'anuncia a la web i les xarxes  26 65 

Es dona accés al fons digitalitzat  13 32,5 

Es fa una publicació  9 22,5 

Es fa una exposició  7 17,5 

Es fa una conferència 3 7,5 

Altres 6 15 

No respon 4 10 

Taula 28: Canals de difusió 

Respostes “altres” a la pregunta 16: 

- S'anuncia al butlletí municipal 

- Al nostre arxiu malauradament no disposem de fons familiars. 

- No en fem 

- Es publica la informació del fons a Arxius en Línia 

- Depèn de les característiques, però poca difusió 

- No tinc recursos 
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17. Com resoleu els problemes de confidencialitat, i com limiten l'accés a aquests 

fons? 
A

co
rd

 a
m

b
 e

ls
 p

ro
pi

et
ar

is
 

Es negocien en els casos de la documentació més recent i en la més antiga se fa una acció 

de pedagogia fent veure a la família dels continguts i valors que aporten al coneixement de 

l'època i territori  

Permís específic dels titulars 

En base lleis actuals i la voluntat i restriccions dels propietaris 

A part d'aplicar la legislació específica de protecció de dades, normalment pactem amb la 

família uns terminis de restricció o una obertura total des del principi. Però no hem tingut 

situacions complicades per aquest motiu. Els donants saben, des del principi, que una de les 

condicions per rebre en un arxiu públic aquella documentació és per afavorir-ne l'accés. Pocs 

donants venen amb la idea de què l'Arxiu és només un dipòsit o un magatzem. I això també 

és resultat de l'obertura progressiva dels arxius de cara a la ciutadania. 

A l'arxiu públic, per norma general, la documentació guardada, és pública. S'arriba amb un 

pacte amb la família (tot jurídicament ben lligat) 

Segons els drets que ens donin 

Es consensua amb els donants 

Demanant autorització als titulars 

D
oc

u
m

e
nt

 d
e 

do
na

ci
ó

 

Al contracte de donació s'especifiquen les possibles restriccions d'accés i difusió 

El contracte de donació ha d'incloure les possibles restriccions d'accés i difusió 

Amb clàusules específiques en el document de donació que queden recollides en el catàleg 

del fons 

S'estableix en el contracte de cessió del fons 

Queda definit al document de donació. 

D'acord amb la legislació i la voluntat dels donats.  

Documentant bé el document de donació 

Le
gi

sl
ac

ió
 

Aplicant la normativa en vigor 

D'acord amb la legislació vigent. 

En l'accés s'aplica la legislació referida a dades personals, protecció de l'honor i la intimitat.... 

Tot i que, per cronologies i continguts, no acostumem a haver de recórrer a les disposicions 

legals ni a un accés parcial als documents 

Prioritzo el dret d'accés a la informació i en funció de l'edat de la documentació 

Taula 29: Problemes de confidencialitat. Respostes literals 
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18. Quin tipus de sol·licitud de consulta rebeu dels fons familiars que heu tractat i 

difós?  

Taula 30: Consulta dels fons familiar 

Respostes “altres” a la pregunta 18: 

- Poc consultats, alguna fotografia de tant en tant. 

- No en rebem 

  

Consulta dels fons familiars nº % 

Investigadors  35 87,5 

Familiars  17 42,5 

Periodistes i divulgadors 13 32,5 

Altres  2 5 

No respon 4 10 
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19. Penses que és suficient l'actual acció pública de difusió sobre el valor i el contingut 

d'aquests fons?  

 

Acció política per la valorització dels fons nº % 

1- Insuficient 8 20 

2  12 30 

3 18 45 

4  2 5 

5 - Suficient 0 0 

Taula 31: Acció política per la valorització dels fons 

Acció política per la valorització dels fons nº % 

És insuficient 20 50 

Ni suficient ni insuficient 18 45 

És suficient 2 5 

Taula 32: Acció política per la valorització dels fons, per trams 
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20. Finalment, hi ha alguna persona especialment entesa, o una publicació 

especialment útil, que t'hagi ajudat a resoldre qüestions d'aquests tipus? 

 

Referents dels professionals de l’arxivística nº % 

Resposta negativa 10 25 

Resposta amb una aportació 9 22,5 

No respon 21 52,5 

Taula 33: Referents dels professionals de l’arxivística 

 Referents dels professionals de l’arxivística: respostes literals 

R
es

p
os

ta
 n

e
ga

tiv
a No (8 respostes) 

No, l'ajuda principal és comprendre l'especificitat de cada un dels fons, treballant-

ne la pròpia documentació. 

Jo les desconec. Estaria encantada d'aprofundir més en aquest tipus de fons i de 

disposar del suport d'alguna persona entesa o de bibliografia especialitzada. 

E
xp

er
i

èn
ci

a 

Hem tirat del bon criteri dels arxivers de l'Arxiu i de la formació rebuda. 

Companys de l'Àrea dels fons històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya 

A
rx

iv
er

s 
d

e 
re

fe
rè

nc
ia

 

Boadas i Casellas, han fet alguns articles que estan força bé per resoldre algun 

dubte o per veure quina solució adopten als problemes que van sorgint a mida que 

tot va sent més digital i es va perdent progressivament el paper. 

Les propostes de classificació de Josep Fernández Trabal 

Una bibliografia no massa extensa, en el nostre àmbit territorial J Fernàndez Trabal 

és un referent, tot i que hi ha de més actuals; en molts casos aquesta bibliografia 

és d'àmbits anglosaxons i últimament les Jornades periòdiques de la Fundació 

Olga Gallego 

Ll
ig

a
ll 

i N
o

da
c 

La veritat, és que no. Potser algun article de la revista Lligall, m'ha servit 

d'orientació. 

Lligall 

No hi ha gaires publicacions que tractin aquest tema, excepte algunes de 

arxivística i biblioteconomia. 

Nodac, quadres de classificació publicats o bé mirem a arxius en linia que han fet 

altres companys  

Taula 34: Referents dels professionals de l’arxivística: respostes literals 
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- Comiat.  

Gràcies! Pots posar aquí els teus comentaris sobre aquesta enquesta. 

 

Fa un mes que estic al capdavant de l'arxiu, per la qual cosa les respostes que he 

donat s'han basat en un coneixement superficial del contingut dels fons familiars 

que tenim, de les circumstàncies en què van ingressar a l'arxiu i de les consultes 

que han generat. 

T'has deixat el fons de les famílies pageses, uns fons força interessants que no es 

resumeixen amb el censals de les masies del segle XVIII. Al segle XIX i XX 

existeix molta documentació d'aquestes famílies. 

Moltes gràcies i molta sort! 

Bona enquesta, felicitats 

Salutacions 

L'enquesta sembla molt orientada a documentació paper. Què fareu amb la digital? 

Taula 35: Comentaris de comiat. Respostes literals 

 


