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A R X I U  D E L  R E G N E

Moltes vegades hom té la con-
cepció que els arxius guarden
documentació estretament re-

lacionada amb la funció probatòria dels
interessos patrimonials o legals, inde-
pendentment de l’arxiu del qual parlem.
La informació que atresora un arxiu la
poden gaudir tots els espanyols, és un
dret de caràcter general que tenen els ciu-
tadans, contemplat per la nostra consti-
tució. L’interés per eixa informació pot
ser variat i, en tots els casos, legítim, sen-
se que calga establir una restricció rela-
cionada amb una escala de valors pro-
fessionals. No hi ha ciutadans amb més
dret a la informació que altres i tots po-
den accedir-hi, llevat de les restriccions
legals vigents per a tothom. Tanmateix,
en  cas que en la defensa dels drets patri-
monials o legals haja d’haver una reso-
lució imminent, el dret a la informació
requereix una acceleració en la satisfac-
ció de la demanda del ciutadà.
Ara bé, el dret a la informació amb inte-
ressos d’investigació o culturals (eixe ca-
laix de sastre on cap tot) és tan legítim
com qualsevol altre. I si anem més enllà,
el dret a la informació, és a dir, la garan-
tia de l’accés a la documentació arxivís-
tica, és una garantia de transparència de
la administració pública i de les entitats
privades amb funcions públiques, que

permet al ciutadà comprovar el correcte
funcionament d’aquells que governen la
nostra societat i, així doncs, una garan-
tia de transparència democràtica.
Pel que fa a l’accés a la documentació, a
la seua informació, no sols està limitat
per la legislació que regula les casuísti-
ques d’accessibilitat, sinó que hi ha altres
circumstàncies que dificulten, entreban-

quen o, en definitiva, limiten aquest ac-
cés. Ens referim a la infrastructura dels
arxius (dotació de personal, horaris, ins-
truments de descripció, etc.), la qual con-
diciona, sobre manera, les possibilitats
dels ciutadans a l’accés de la informació.
De fet, actualment, la major limitació que
tenen els espanyols per a accedir a la do-
cumentació dels arxius (de caràcter lo-
cal, autonòmic, estatal, eclesiàstic, etc.)
no és de tipus legal sinó que està deter-
minada per la mancança d’infrastructu-
ra arxivística.
Tradicionalment als arxius han existit
unes ferramentes, anomenades instru-
ments de descripció, que han permés a
l’usuari o investigador buscar de la for-
ma més adient possible la documentació
que ha requerit per a desenrotllar la seva
tasca de recollida d’informació. D’a-
quests instruments de descripció els més
comuns són els inventaris, els quals, sen-
se entrar en detalls dels elements des-
criptius, donen certa informació que per-
met al ciutadà aproximar-se a la localit-
zació de la documentació. És poc usual,
en general, que als arxius predominen els
catàlegs sobre els inventaris, ja que el
catàleg requereix una inversió de temps
molt superior, perquè fa la descripció de
la documentació concreta, i aquesta tas-
ca bloquejaria el control global dels fons
arxivístics.

En aquest sentit, el fons documental de
l’Arxiu del Regne de València està, ma-
joritàriament, inventariat, tot i que hi ha
catàlegs de documents que es consideren
d’especial atenció. Tots els instruments
de descripció estan a l’abast dels investi-
gadors: inventaris, catàlegs i fitxes inde-
xades. Tanmateix, aquests instruments
estan en paper, amb tots aquells avan-
tatges tradicionals per a poder manejar-
los amb les mans, però amb els inconve-
nients de la lentitud de la localització de
la informació buscada pels investigadors.
La informació documental està dispersa
pels diferents instruments de descripció,
des de les fitxes fins als inventaris i catà-
legs enquadernats, alguns dels quals, de
vegades, escapen de la recerca, fins i tot,
de l’investigador més erudit. En els anys
90, quan a l’Arxiu del Regne de València
s’introdueix l’ordinador, el resultat és que
l’investigador disposa d’una presentació
en paper de la documentació inventaria-
da o catalogada, enquadernada, amb els
índexs que s’hagen pogut generar per l’a-
plicació informàtica, però no es produeix
el resultat d’una base de dades centralit-
zada que permeta la recuperació de la in-
formació documental, dispersa en les di-
ferents seccions, de forma satisfactòria
quant als requeriments dels usuaris pel
que fa a la rapidesa i la pertinença en la
localització de la informació documental.
Ara, a l’Arxiu del Regne de València s’han
introduït nous criteris en la descripció i en
la recuperació de la informació. A allò
que ja hi havia, l’ordinador i les aplica-
cions informàtiques de Microsoft, s’ha
incorporat una planificació de treball di-
ferent que passa per una base de dades
electrònica centralitzada (d’una altra
casa comercial), una anàlisi documental
amb la utilització d’un vocabulari en llen-
guatge controlat, una norma de descrip-
ció internacional i un pla de digitalitza-
ció documental. Un conjunt d’objectius
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que permet realitzar una recerca integrada
a fi que l’usuari localitze la informació més
pertinent en el menor espai de temps possi-
ble i, encara millor, que la puga veure o lo-
calitzar en qualsevol moment des de qual-
sevol lloc.
Amb aquests criteris, l’equip de tècnics de
l’Arxiu del Regne de València utilitza la
nova aplicació informàtica, denominada
ARCHIDOC, que permet realitzar essen-
cialment:

1.- La descripció del fons documental de
l’arxiu a diferents nivells: des de la des-
cripció d’allò que eren els arxius d’anti-
gues institucions valencianes (Reial Can-
celleria, Mestre Racional, Reial Audièn-
cia, Generalitat, Justícia, etc.), tot pas-
sant per les seues seccions i sèries, fins
arribar a poder descriure les unitats do-
cumentals concretes. Com a criteri en el

model de descripció s’ha optat per la nor-
ma internacional ISAD (G), en la seua se-
gona edició de 1999 (tot i que la prime-
ra era de 1996), cosa que permet man-
tenir uns criteris homogenis amb allò que
s’aplica als arxius capdavanters de la
Unió Europea i, de forma semblant, en
els mateixos trets que als arxius dels paï-
sos anglosaxons que han optat per la nor-
ma EAD (també algun arxiu espanyol)
que, a la fi, té uns elements semblants a

la ISAD (G). Açò garanteix, en un futur,
l’intercanvi d’informació entre unes ba-
ses de dades que mantenen els mateixos
camps o elements en el registre de des-
cripció.

2.- La incorporació d’una ferramenta in-
formàtica que permet construir un vo-
cabulari en llenguatge controlat, el te-
saurus, el qual s’utilitza per a comple-
tar l’anàlisi documental i per a disposar
d’uns punts d’accés a la informació do-
cumental, és a dir, allò que abans als ar-
xius anomenàvem índex, utilitzats tant
en fitxes que es col·locaven en fitxers,
ordenades alfabèticament, com incor-
porats als inventaris o catàlegs elabo-
rats en forma de llibre.

3.- La incorporació de la imatge digi-
tal, és a dir, una còpia de la documen-

tació arxivística de l’Arxiu del Regne
de València, en la mateixa base de da-
des, amb la finalitat de poder veure
aquell document que hem localitzat
en la descripció. Però les possibilitats
de la imatge digital van més enllà de
la seua simple visualització. El tracta-
ment dels píxels, dels quals es compon
la imatge, ens permet contrastar dife-
rents graus de colors de manera que
podem ressaltar la línia de l’escriptu-
ra i així llegir aquells documents que
teníem dificultats de lectura per la
proximitat de tonalitats de color en-
tre el paper i l’escriptura.

En definitiva, l’aplicació informàtica per-
segueix localitzar la informació docu-
mental de la manera més pertinent pos-
sible. D’una banda permet la recerca a
partir d’un vocabulari elegit lliurement
per l’usuari, tot aplicant una recerca des
del llenguatge natural, i que l’aplicació
rastrege per tots els camps de la fitxa des-
criptiva. D’altra banda permet la recer-
ca a partir d’un llenguatge controlat que
s’ha elaborat prèviament, els tesaurus,
amb la finalitat de concretar els resultats
i que es produesca el menor soroll pos-
sible. S’ha optat per dividir el vocabula-
ri controlat en diferents tesaurus: un està
dedicat a termes geogràfics, un altre a
institucions i entitats, i un tercer a les
matèries. A banda d’aquests tres tesau-
rus n’hi ha un quart que funciona amb
la ferramenta del tesaurus, és l’onomàs-
tic, quant al llenguatge controlat i els lli-
gams informàtics en la fitxa descriptiva,
tot i que semànticament, evidentment,
no és un tesaurus, sinó un llistat de noms.

Tota aquesta tasca, iniciada ja en el pre-
sent, té els seus objectius també en el fu-
tur, quan es puga incloure a la xarxa tant
la informació documental descrita en
l’Arxiu del Regne de València com la
imatge digital corresponent, amb aque-
lla finalitat esmentada que qualsevol per-
sona puga gaudir en qualsevol lloc del
patrimoni documental valencià. Això
serà possible tan aviat com els mitjans
humans i tècnics dels quals gaudesca l’Ar-
xiu del Regne de València ho permeten.
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L’APLICACIÓ INFORMÀTICA

PERSEGUEIX LOCALITZAR LA

INFORMACIÓ DOCUMENTAL DE

LA MANERA MÉS PERTINENT

POSSIBLE


	CAMPAÑA DE LECTURA EN EL FERROCARRIL  
	EXPOSICIONES: F. Martí Ibáñez y Manuel Monleón.  
	ADIÓS A AMPARO SOLER, LA DAMA DE LA EDICIÓN.  
	ÍNDICE Y EDITORIAL.
	NOVEDADES EDITORIALES.
	MANUSCRITOS Y ARCHIVOS PERSONALES: José Rodríguez Olazábal.  
	ENTREVISTA: Laureano Robles.  
	FONDOS B.V.: El archivo fotográfico “Finezas”.  
	OPINIÓN: La Filosofía y las bibliotecas.  
	INTERNET: Opac Web de la Biblioteca Valenciana (II).
	ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA: La información en el Archivo.
	ACTIVIDADES: Talleres y concursos.  
	CONVERSACIÓN CON EL ESCRITOR TOMÁS SEGOVIA.    
	AGENDA  
	 ENTREVISTA AL POETA VICENTE GALLEGO.  

