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Girona,	capital	mundial	dels	arxius	durant	tres	dies
Més	de	900	persones	de	90	nacionalitats	diferents	assisteixen	al	Congrés	d'Arxius	i	Indústries	Culturals

Durant	la	primera	jornada	del	congrés	s'ha	reiv indicat	el	paper	cabdal	dels	arxius	com	a	eina	per	al	coneixement	del
passat	i,	sobretot,	"per	esdev enir	el	patrimoni	del	f utur".	En	aquesta	línia,	l'alcalde	de	Girona,	Carles	Puigdemont,
ha	asseny alat	durant	la	presentació	que	l'Ajuntament	de	Girona	s'adheriria	en	el	ple	d'aquest	v espre	a	la	Declaració
Univ ersal	dels	Arxius.	"Això	suposa	una	mostra	més	en	el	compromís	de	la	ciutat	en	la	preserv ació,	la	posada	en
v alor	i	la	dif usió	de	la	documentació	que	hi	ha	als	nostres	arxius",	ha	manif estat	l'alcalde.	

La	transcendència	del	paper	dels	arxiv ers	en	la	preserv ació	del	patrimoni	i	de	la	memòria	col·lectiv a	també	ha
estat	un	eix	central	de	les	interv encions	de	l'obertura	del	congrés.	El	conseller	de	Cultura,	Ferran	Mascarell,	s'hi	ha
ref erit	quan	ha	destacat	que	un	país	"necessita	un	bon	sistema	d'arxius	per	poder	desplegar-se	amb	una	identitat
oberta,	plural	i	democràtica".	

La	centralitat	de	Girona	en	el	món	dels	arxius	durant	aquests	dies	s'ha	posat	de	manif est	també	en	les	paraules
del	president	de	l'International	Council	on	Archiv es	(ICA),	Martin	Berendse,	que	ha	posat	èmf asi	en	el	f et	que,
durant	una	setmana,	Girona	serà	"la	capital	mundial	de	coneixement	en	matèria	d'arxius".	També	ha	interv ingut	en
la	inauguració	el	president	de	la	Diputació	de	Girona,	Joan	Giraut,	que	ha	remarcat	que	els	gironins	"poden	estar
orgullosos	de	la	riquesa	documental"	dels	seus	arxius.	Per	la	sev a	banda,	el	cap	del	Serv ei	de	Gestió	Documental,
Arxius	i	Publicacions	de	l'Ajuntament	de	Girona,	Joan	Boadas,	ha	ressaltat	que	l'èxit	de	conv ocatòria	d'aquest
congrés	"posa	en	ev idència	la	v italitat	i	la	v oluntat	de	transcendir	de	la	nostra	prof essió":	

Els	arxius	i	la	cuina

El	xef 	del	restaurant	el	Celler	de	Can	Roca,	Joan	Roca,	ha	estat	l'encarregat	de	pronunciar	la	conf erència
inaugural	del	congrés,	titulada	'Arxius,	creació	i	excel·lència'	Roca	ha	remarcat	la	importància	de	"l'ingredient	de	la
memòria"	dins	la	sev a	cuina.	"Per	a	nosaltres	la	memòria	és	un	punt	de	partida	creatiu,	la	nostra	memòria	i	les
nostres	v iv ències	són	un	cúmul	d'inf ormació	importantíssima	per	crear	plats	nous	i	també	perquè	puguem
aconseguir	emocionar	el	client	que	està	assegut	a	taula	si	f em	que	pugui	trobar	en	la	nostra	proposta	gastronòmica
algun	element	que	li	recordi	un	moment,	una	situació	o	un	lloc	determinat",	ha	manif estat	el	cuiner.

El	xef 	del	segon	millor	restaurant	del	món	ha	explicat	que	un	cop	han	creat	un	plat,	el	f otograf ien,	n'escriuen	la
recepta	def initiv a	i	hi	af egeixen	inf ormacions	div erses.	També	ha	assegurat	que	dins	el	celler	del	restaurant	hi	ha
un	gran	arxiu	en	f orma	de	carta,	amb	3.500	ref erències	a	la	carta	de	v ins	i	més	de	40.000	ampolles.
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La bona notícia és que tots els
museus de la ciutat, inclosa la
Casa de Cultura -que, de fet, és per
deBnició l’antítesi d’un museu-
s’han posat d’acord a l’hora d’il·lus-
trar amb diferents exposicions el
Congrés d’Arxius i Indústries Cul-
turals que es va celebrar a Girona
entre l’ i  d’octubre passat; la
mala notícia és que hom no pot

deixar de tenir la sensació que
seguim de rebaixes, és a dir, que
s’aproBta qualsevol excusa per
treure la pols als magatzems mu-
nicipals amb l’objectiu-no decla-
rat- de retallar-li encara més re-
cursos a una cultura tan aprima-
da que corre el risc de morir d’i-
nanició.

Sigui com sigui, es tracta d’ex-
posicions molt notables que per-
segueixen un B absolutament lloa-

ble. En paraules dels responsables
de la mostra de la Casa de Cultu-
ra: «Documents de Girona, -
. Arxius, memòria i futur pre-
senta una selecció de l’extraordi-
nària riquesa documental dels di-
versos arxius de la ciutat de Giro-
na que conserven milers de qui-
lòmetres de documents, del pas-
sat i del present, que són testimo-
ni i prova de la gestió dels nostres
afers com a societat i que, alhora,

han esdevingut o esdevindran la
nostra memòria». L’objectiu, en
darrera instància, és «acostar el pú-
blic al lloc i als objectes de treball
dels arxivers: a l’organització i di-
fusió del patrimoni documental
custodiat durant generacions, te-
nint en compte que el nivell de ci-
vilitat i cultura d’una societat s’ex-
pressa, també, a partir de la pos-
sibilitat que la ciutadania té d’ac-
cedir als seus documents».

En aquest sentit, segur que els
bibliòBls que passin per la Casa de
Cultura aquests dies es podran
llepar els dits: començant per un
document signat el mes de juny del
 a Tours sur Marne (es tracta
d’un pergamí del fons de la Mitra
de l’Arxiu Diocesà), passant pels
mapes de carreteres i ferroceris de
la província de Girona del segle
XIX, Bns a multitud de cartes i te-
legrames, tot plegat, com dèiem,
permetrà que els visitants prenguin
consciència de la naturalesa es-
sencialment documental de la
nostra civilització. Ja ho va deixar
escrit el Blòsof Paul Ricoeur: «L'ar-
xiu es presenta així com un lloc fí-
sic que allotja el destí d'aquesta
mena de petjada que, amb tota
cura, nosaltres distingim de la pet-
jada cerebral i de la petjada afec-
tiva, és a dir, la petjada documen-
tal. Per això l'arxiu no és només un
lloc físic; és també un lloc social».
Bona mostra d’això són les pro-
postes del Museu d’Història (La Gi-
rona del ), del Museu dels Ju-

eus (Pergamins de venda de la dar-
rera sinagoga de Girona), del Mu-
seu del Cinema (L’invent del Cine
NIC), del Museu d’Arqueologia
(El Mestre de Cabestany) o, de
manera molt especial, del Museu
d’Art, que aproBta l’avinentesa per
mostrar una la realitat documen-
tal que, per raons d’espai i mèto-
de, normalment roman oculta a les
mirades dels visitants normals.

Fundació Fita

El desert galerístic que afecta la
ciutat fa que encara sigui més en-
comiable iniciatives com la duta a
terme pels responsables de la
Fundació Fita: la mostra Tacte i
llum de l’artista Víctor Masferrer
(guanyadora de la Beca-Ajuda
Joan Pujol Sureda per a Joves Ar-
tistes) proposa un recorregut pro-
fundament metalingüístic que re-
Cexiona, de manera rigorosa però
també poètica, sobre la naturale-
sa de les imatges i de la nostra fas-
cinació per la mirada. L’altra Fun-
dació que encara es manté activa
és la Valvi: la seva aposta per les B-
res d’enguany és Moisès Sidrach
(Lladó, -), un pintor au-
todidacte, fonamentalment Bgu-
ratiu i molt inCuït pels corrents ar-
tístics del seu moment, sobretot
per l’expressionisme alemany. 

En l’àmbit català, Sidrach va for-
mar part del grup més jove de l’es-
cola empordanesa, juntament
amb Felip Vilà, Miquel Capallera,
Josep Maria Joan, Joan Paradís, Alí-
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cia Viñas, Josep Ministral i Olga
Torras.  A nivell galerístic, com dè-
iem, el paisatge no pot ser més de-
solador. La bona notícia, en tot cas,
és que Girona acaba de duplicar el
seu nombre de galeries: ha passat
de tenir-ne una (El Claustre) a
comptar-ne dues. 

La nouvinguda es diu Art en
Brut: el full de ruta d’aquesta  Ga-
llery-Shop és, segons els seus res-

ponsables, «el d’explotar des de di-
ferents perspectives el terreny de
l’art. La idea és crear el focus d’a-
tenció en les exposicions col·lec-
tives, i en aquest sentit poder gau-
dir també d’obra de col·leccions
particulars. Oferir un ampli ven-
tall d’opcions comercials com el
lloguer de l’espai per exposar, l’or-
ganització de subhastes, i la taxa-
ció i catalogació d’obra pictòrica».

Destaca el fet que Art en Brut
ocupa un establiment ben cone-
gut per molts gironins ja que va ser
pensat i creat el  per l’excep-
cional i polifacètic artista banyo-
lí Lluís Güell (-). I, és
clar, El Claustre: la gran veterana
i gran supervivent del daltabaix ge-
neralitzat recupera a Jordi Jubany
(Mataró, ), un pintor Bgura-
tiu que representa a la perfecció la

BlosoBa de la casa que l’acollirà
aquestes festes. A banda d’altres
exposicions més o menys inte-
ressants com la de Méliès a Cai-
xafòrum o la de Tonyi Barbero al
local dels Amics del Museu d’Art
de Girona, és molt recomanable el
projecte que La Demarcació de Gi-
rona del COAC presenta amb l'ex-
posició d'Anna i Eugeni Bach: es
tracta d’un nou cicle expositiu

que, en paraules seves, neix «amb
l’objectiu de donar a conèixer di-
ferents maneres d’imaginar, pro-
jectar, composar, mesclar, cons-
truir, materialitzar i produir una
obra. És una nova manera d’obrir
mires i travessar coneixement en-
tre disciplines, al mateix temps que
permet integrar l’arquitectura a
l’escena cultural de la ciutat de Gi-
rona».

D’esquerra a dreta: Façana d’Art en Brut, un nou espai

galerístic a la ciutat. Detall d’alguns documents exposats a la

Casa de Cultura. Una de les sorpreses més interessants és la

que proposa el Col·legi d’arquitectes. Una de les obres que

Víctor Masferrer presenta a la Fundació Fita. Un visitant

escolta l’audioguia al Museu d’Art de Girona
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