ENTREVISTA A TONI REYES VALENT (ARXIVER MUNICIPAL DE BLANES)

“L’Arxiu de Blanes treballa per implantar el
mateix gestor de mediateques que la Casablanca”
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Toni Reyes Valent és, des de fa
més de 25 anys, l’arxiver municipal de Blanes, el seu poble natal. Manté l’esperit d’aquells que
gaudeixen amb la gestió de documents antics i assegura que se
sent “orgullós d’haver contribuït
a conservar la memòria dels blanencs, tant la que procedeix de
l’Ajuntament com la privada”. És
llicenciat en història i màster en
arxivística i en els darrers anys
s’ha hagut de posar al dia amb
les noves tecnologies que li exigeix la gestió de la documentació
administrativa, que actualment
li comporta aproximadament
el 75% de la seva feina a l’Arxiu
Municipal de Blanes (c. Unió,
13). Reyes em fa una visita guiada per totes les instal·lacions de
l’Arxiu. M’explica que està ubicat
en una antiga fàbrica de lona de
cotó per a les espardenyes, de la
qual encara conserva els murs de
pedra i els revoltons. I em mostra els seus tresors més valuosos,
entre els quals hi ha el plànol del
primer Pla General de Blanes,
del 1908, que està preparant per
portar-lo a restaurar.
Quin és el document més valuós
que té Blanes a l’Arxiu Municipal?
Potser el Llibre de la Universitat
de la Vila de Blanes, que data de
1580. És una absoluta meravella:
és un còdex que està escrit a mà
sobre fulles de pergamí. Els jurats de Blanes, avui regidors, li
van encarregar aquest volum a
un monjo del monestir de Sant
Pere de Galligants, a Girona.
Volien que hi transcrigués la documentació més important que
havien recopilat de la gestió de
l’Ajuntament, com privilegis, ordenances, taxes o sentències arbitrals...L’original està en perfecte
estat gràcies a que va estar guardat durant molts anys a la rectoria de l’Església, on l’Ajuntament
hi tenia part del seu arxiu.

Alguna altra curiositat històrica?
Mmm... el primer volum del
Manual d’Acords, que conté documentació de finals del segle
XVI a principis del segle XVIII.
Està molt ben decorat i té unes
caplletres i miniatures precioses.
Algunes lletres fins i tot tenen cares que pertanyien segurament a
la gent de l’època a la que es refereixen els acords.
I quin és el document més antic
que conserveu a l’Arxiu?
Una carta de franqueses de la vila
de l’any 1260 transcrita al Llibre
de la Universitat de la Vila de Blanes (1580). Explica els avantatges
fiscals que donaven els vescomtes
de Cabrera a les persones que es
volguessin instal·lar a l’interior de
la vila per incentivar el comerç i
la indústria. Però el document
original més antic és un pergamí
de l’any 1327.
Per preparar-me l’entrevista he
entrat a la web de l’Arxiu Municipal de Blanes i no he pogut
veure aquests documents interessants que conserveu. Com és
que encara no estan a la xarxa
com fan altres municipis?
Tens raó. La web és molt antiga
i ara estem en procés de refer-la
tota. Ens hem esperat una mica
per veure què sortia al mercat i
ara ja hem trobat el que necessitem. L’Arxiu de Blanes treballa
per implantar el mateix gestor
de mediateques que utilitzen,
per exemple, a la Casablanca o a
l’Arxiu Nacional d’Andorra. És un
producte molt potent i no és car.
Interessant. Quan es posarà en
marxa aquesta nova eina?
En els propers mesos, encara no
hem fixat la data exacta. Estem en
negociacions amb l’empresa que
ho gestiona. Un cop signat l’acord,
haurem de traspassar tota la documentació digitalitzada i digitalitzar
la resta. Tindrem molta feina.

Llibre de la Universitat de la Vila de Blanes (1580). Foto: Almudena Montaño

Quina utilitat li podrem treure?
Ens permetrà oferir un accés impressionant i molt ràpid a la informació que tenim: textos, plànols, imatges fixes i en moviment
també tindrem l’hemeroteca de
Blanes des de l’any 1860 fins a
l’actualitat. La informació la digitalitzarem i la penjarem a Internet per poder ser consultada, així
l’original no caldrà manipular-lo i
es conservarà millor. Actualment
es vol que la informació administrativa de Blanes estigui a la seu
electrònica de la web de l’Ajuntament i amb el temps la gent podrà
consultar els seus expedients des
de casa seva a través de la web.
Així doncs, totes les consultes
que rebeu són presencials?
Sí. La majoria, encara que també
en contestem per correu electrònic. Si rebem alguna sol·licitud
d’un document que tenim digitalitzat, el podem enviar per correu electrònic.
Quina documentació és la més
consultada?
Sobretot la que justifica els drets
i deures dels ciutadans, que bàsicament és documentació administrativa: expedients d’obres
majors i menors, expedients d’establiments, d’activitats industrials. No és gaire romàntic, però és
així. Pel que fa a la documentació
més històrica, el major nombre
de consultes és sobre imatge fotogràfica, dels llibre d’actes i de la
documentació dels llibres sacramentals, que tenim digitalitzats.
Quants documents teniu?
Tenim més de 4 quilòmetres
lineals de prestatgeria amb documentació: prop de 400 pergamins
dels segles XIV al XVII i més de
100.000 imatges registrades, la
meitat de les quals ja les hem digitalitzat. Només del que genera
el propi Ajuntament, tenim més
de 600 sèries documentals que
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cadascuna conté milers d’expedients amb tots els documents de la
seva tramitació.
Què és el que més li agrada de la
seva feina com a arxiver?
La idea de preservar un patrimoni documental de Blanes que
sinó es perdria. Ara tenim més de
300 fons documentals de masies,
metges, terrassans, empreses, associacions, particulars... que ens
donen una visió molt àmplia i
rica de la història. Alguna vegada
he hagut d’anar a cases antigues
plenes de porqueria abans que les
tiressin a terra i he salvat llibres
de comptabilitat del segle XVII,
per exemple. És genial! En els
darrers anys hem treballat molt
amb campanyes per aconseguir
fons i per transmetre la idea als
ciutadans que ens portin a l’arxiu,
documentació o fotografies que
no poden conservar a casa.
Els Col·laboradors de l’Arxiu us
ajuden amb aquesta informació?
Molt. Són una colla d’unes 15
persones jubilades que, des de
l’any 2000, formen una xarxa
d’informació i ens ajuden amb el
seu coneixement a documentar
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imatges i altres materials. És una
aportació riquíssima d’història
oral, perquè ells coneixen la toponímia i els fets que van succeir al
llarg de la seva vida. Es reuneixen
cada dimarts.
Com va sorgir aquesta iniciativa?
Va sorgir d’un conveni amb el
barri de Sa Carbonera, on estem
ubicats i ràpidament ho vam ampliar a tot Blanes. Ha passat molta
gent i malauradament alguns ja
han desaparegut.
Fa poques setmanes l‘Arxiu ha
presentat la 21a edició de la revista Blanda. Quines investigacions conté?
En aquesta ocasió té tres recerques: l’homenatge al botiguer
centenari Jubany, el llegat de
Benet Ribas i la història del cant
de l’Àngel de Blanes. També hem
dedicat un dossier important al
professor Josep Bota i Gibert a
traves del record de 17 persones
que el van conèixer. Blanda neix
per difondre el patrimoni que tenim i també perquè joves i no tan
joves investigadors puguin publicar treballs sobre Blanes. yy

Darrera edició de la revista Blanda.

