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 Concepte, descripció i organització    
d'arxius personals  

Pollard, Riva A.  

The appraisal of personal papers: a critical literature review  

A : Archivaria: The Journal of the Association of Canadian Archivists, (52) tardor 

2001, p. 136 ‐150  

L’article  mostra  l’absència  dels  documents  personals  en  els  models    
dominants  d’avaluació  arxivística  i  la  falta  de  literatura  actual  que     
tracti  els  problemes  que  sorgeixen  de  l’avaluació  dels  documents       
personals.  L’autor  suggereix  que  les metodologies  d’avaluació  que  es 
concentren en el context social dels documents d’arxiu, com també en 
les funcions i motivacions dels creadors, podrien contribuir a una anàlisi 
més profunda d’aquest sector descuidat de la teoria arxivística. 

 

Les archives des hommes politiques contemporains  

Association des Archivistes Français. Gallimard, cop. 2007  

Signatura:  930.253 Col 

L’objectiu  del  Col∙loqui  Acció,  Memòria  i  Història,  celebrat  a  París       
l’octubre  de  l’any  2006,  era  respondre  a  preguntes  com  ara  quins      
documents  dels  polítics,  siguin  resultat  de  l’execució  del  càrrec  o        
pertanyents  a  la  seva  esfera  privada,  s’han  de  retornar  i  posar  a        
disposició  de  la  societat,  i  fins  a  quin  punt  la  comunicació  i  el              
reconeixement serveixen per a la història. 
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Les archives personnelles des scientifiques : classement et     

conservation  

Archives Nationales, 1995  

Signatura:  930.25 Arc 

Els  fons  d’arxius  dels  científics  comporten  problemes  específics  de        
recuperació  i  classificació.  Aquest  manual  pretén  que  els  diferents    
agents  que  hi  participen  (científics,  arxivers,  bibliotecaris,        
documentalistes  i  estudiosos  de  la  història  de  les  ciències)  treballin    
conjuntament per conservar i reconèixer aquests fons, que  representen 
una part important de la nostra memòria. 

 

Direction des Archives de France  

Les archives privées : manuel pratique et juridique  

La Documentation Française, 2008  

Signatura:  930.25 Dir 

Manual  orientat  tant  a  professionals  dels  arxius  com  a  estudiants  i    
particulars.  Sintetitza  les  diverses  tipologies  d’arxius  privats  que         
existeixen  i  es donen un  seguit de  recomanacions per  tractar aquest 
tipus  de material,  emmagatzemar‐lo  i  conservar‐lo,  d’acord  amb  la        
legislació corresponent en els àmbits francès i europeu.  

 

Association des Archivistes Français  

Archives privées : un patrimoine méconnu : petit guide à l’usage 

des propriétaires  

Association des Archivistes Français. Section Archives Départementales, 2005 

Signatura:  F 930.25 Ass  

Guia  d’ajuda  breu  per  gestionar  els  documents  personals,  antics  o        
moderns,  independentment  del  suport  o  la  procedència.  Ofereix  els       
principis  bàsics  quant  als  arxius  personals  i  n’aborda  la  conservació,      
l’anàlisi i la difusió. 

 

http://cataleg.ub.edu/record=b1766443~S1*cat
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Archives,  personal  papers,  and  manuscripts:  a  cataloging     

manual  for  archival  repositories,  historical  societies,  and       

manuscript libraries (2a ed.) 

Society of American Archivists, 1989  

Signatura:  025.32:091 Hen  

La  primera  part  del  manual  proporciona  els  principis  i  les  normes      
bàsiques per descriure arxius, documents personals  i manuscrits sobre 
la  base  de  la  segona  edició  de  les  Regles  Angloamericanes  de            
Catalogació (AACR), abans de la revisió del 2002. La segona part tracta 
la tria d’encapçalaments  i de títols uniformes,  i dóna alguns exemples 
de registres codificats amb USMARC. 

 

Santoro, Michele  

Archivi privati: esperienze a confronto  

A : Biblioteche Oggi, 19 (8), octubre de 2001, p. 56‐66 

El  projecte  de  la  Societat  Italiana  d’Economistes  per  crear  un  arxiu     
històric  dels  autors  italians  d’economia  mitjançant  el  registre  i  la       
descripció de  les  cartes personals va posar de manifest els problemes 
teòrics de la classificació de documents privats.  

 

Espinosa Ramírez, Antonio Bernardo 

Los archivos personales: metodología para su planificación  

A : Ruiz Rodríguez, Antonio Ángel [et al.]. Manual de archivística. Madrid:    

Síntesis, 1995. p. 263‐278  

Antonio  Espinosa  dedica  la  seva  contribució  a  l’obra  “Manual  de        
archivística”  a  la  definició  de  les  funcions  i  els  objectius  dels  arxius     
personals. L’Archivo Manuel de Falla serveix com a exemple d’aquest 
tipus de centre pel que  fa a  l’organització del  fons  i  la planificació de 
l’edifici i els serveis als usuaris.  
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Mastropierro, María del Carmen  

Archivos privados: análisis y gestión  

Alfagrama, 2006  

Signatura:  930.25 Mas 

Els  arxius  privats  constitueixen  un  camp  poc  tractat  de  la  literatura   
tècnica  arxivística. Mastropierro  intenta  fer  una  aportació  en  aquest 
sentit,  a  partir  de  l’experiència  en  el  treball  concret  de  l’organització 
d’arxius  privats.  Descriu  amb  detall  la  metodologia  de  treball        
mitjançant  el  desenvolupament  d’estratègies  per  implementar  la        
creació d’arxius personals, familiars i institucionals. 

 

Dupriez, Jean  

Le classement des documents personnels  

Édival, 2002  

Signatura:  005.92 Dup  

Mètode de classificació de documents personals creat pel mateix autor 
l’any 1976,  revisat  i perfeccionat amb el  temps,  i adaptat a  l’aparició 
dels ordinadors personals. 

 

Seton, Rosemary E.  

Conservación  y  administración  de  los  archivos  privados  :       

estudio del RAMP  

Unesco, 1984 

Signatura:  H 025.7 Set 

Aquest  estudi,  elaborat  per  Rosemary  E.  Seton  per  al  Consell        
Internacional d’Arxius (CIA), dóna a conèixer els problemes bàsics que 
comporten  la  conservació  i  l’accés  a  recursos  culturals  tan  valuosos 
com els arxius de  les organitzacions  i  institucions no governamentals. 
S’hi  exposen  els  resultats  d’una  enquesta  feta  a  28  arxius  d’aquest 
tipus  d’arreu  del món  i  es  recomana  un  programa  d’acció  a  escala   
nacional,  regional  i  internacional,  amb  l’objectiu  de  fomentar  la       
conservació i l’ús dels arxius privats. 

 

Text complet 
en anglès 

http://cataleg.ub.edu/record=b1764371~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1764371~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1764371~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1685266~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1785189~S1*cat
http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000596/059687e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000596/059687e.pdf


Andreu i Daufí, Jordi; Cruellas i Serra, Rosa M.; Elvira i Silleras, Maria  

La documentació personal com a eina docent: ensenyar i       

aprendre amb els fons personals  

A: Lligall, (21) 2003, p. 223‐264  

Els  autors  donen  a  conèixer,  des  de  la  seva  experiència  com  a            
professors  de  la  Universitat  de  Barcelona,  la  importància  dels  fons    
personals com a recurs estratègic per a l’aprenentatge de l’arxivística i, 
en general, del valor com a recurs d’informació pluridisciplinari. 

 

Barreau, Deborah  

“Gestión” de información personal, no sólo “recuperación de 

información personal”  

A : El profesional de la Información, 18 (4), juliol‐agost de 2003, p. 223‐264  

Es comparen les característiques i els comportaments de cada persona 
en classificar i arxivar objectes materials i digitals. Atesa la poca oferta 
d’eines  per  gestionar  els  documents  digitals  i  l’abaratiment  de  les     
memòries informàtiques, es tendeix a guardar‐ho tot sense ordenar i a 
confiar únicament en un bon  sistema de  recuperació. En paraules de 
l’autora,  és  necessària  una  recerca  més  exhaustiva  en  matèria  de    
sistemes de gestió d’informació personal. 

 

Norma de descripció arxivística de Catalunya (NODAC) 2007 

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 

2007  

Signatura:  025.31*NODAC  

La  Norma  de  descripció  arxivística  de  Catalunya  (NODAC)  és               
l’instrument  creat  per  desenvolupar  la  norma  ISAD(G),  per  fer‐la       
compatible  amb  altres  normes  específiques  i  per  adequar‐la  a  la        
realitat  dels  arxius  catalans,  i  és  fruit  de  l’experiència  del  col∙lectiu    
d’arxivers de Catalunya. Esdevé, doncs,  l’eina que  els arxius  catalans 
han d’utilitzar per elaborar les descripcions arxivístiques. 

 

Text complet 

Text complet 
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Hoobs, Catherine  

Personal archives: the character of personal archives:             

reflections on the value of records of individuals  

A: Archivaria: The Journal of the Association of Canadian Archivists, (52),     

tardor 2001, p. 126‐135 

En els fons d’arxius personals, tant els esquemes documentals únics dels 
individus,  com  les  expressions  de  les  característiques  individuals  i  les 
lluites  interiors  revelen  com  aquest  tipus  de  material  difereix  dels      
documents institucionals.  

 

Burrows, Toby  

Personal electronic archives  

A: OCLC Systems & Services, 22 (2) 2006, p. 85‐88 

L’objectiu de l’article és mostrar que, actualment, gran part de la vida 
d’un  individu  es  registra  i  documenta  electrònicament.  Tot  i  que       
l’estudi  d’aquesta  àrea  està  creixent  ràpidament  en  importància  i    
complexitat, especialment en un entorn de biblioteca, hi ha una  falta 
de recerques pràctiques encaminades a elaborar directrius per millorar 
la gestió  d’aquests documents.  

 

Mastropierro, María del Carmen  

El porqué de los archivos privados  

Alfagrama, 2007  

Signatura:  930.25 Mas 

María  del  Carmen Mastropierro  exposa  la  problemàtica  fonamental 
referent  al  concepte  d’arxius  privats  i  precisa,  des  del  punt  de  vista     
conceptual  i  jurídic, en què es diferencien dels arxius públics. Defineix 
l’arxiu personal com  la necessitat de  l’individu de conservar testimonis 
escrits de  la seva activitat, els  interessos,  les relacions, etc. És un arxiu 
condicionat per  la professió del productor  i els esdeveniments polítics  i 
culturals que han succeït durant la seva existència.  

 

Text complet 
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Seminario de Archivos Personales. Madrid, 26‐28 de mayo de 

2004  

Biblioteca Nacional de España, 2006  

Signatura:  930.25 Sem 

Seminari  organitzat  per  la  Biblioteca  Nacional  d’Espanya  l’any  2004 
amb  l’objectiu  de  difondre  la  importància  dels  arxius  personals,        
especialment els de les grans personalitats literàries, com també l’edició 
del  contingut en què destaquen  les  cartes personals  com a vehicle de 
transmissió de les avantguardes i els estils literaris.  
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Casos pràctics d'arxius personals    
en paper i digitalitzats  

González i Tura, Oriol 

El  fons  Bartra‐Murià:  l’arxiu  personal  i  literari  dels  escriptors      

Agustí Bartra i Anna Murià 

Ajuntament de Terrassa; Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2008 

Signatura: F 930.25 Gon 

El  fons  Bartra‐Murià  inclou  la  documentació  personal  i  literària  dels      
escriptors  Agustí  Bartra  i  Anna Murià,  donada  per  aquesta  última  a  la 
ciutat de Terrassa els anys 1983 i 1999. La guia inclou una breu biografia 
dels productors del  fons  i  la descripció de  la documentació disponible a 
l’Arxiu Històric de Terrassa. 

 

Carreras, Concepció 

Arxiu Joaquim Carreras i Artau 

Biblioteca de Catalunya, 1999 

Signatura: H 017.1(460.235) Car 

L’any  1970  va  arribar a  la Biblioteca  de  Catalunya  el  llegat general  del 
filòsof  Joaquim  Carreras  i  Artau,  que  contenia  monografies  (llibres  i       
fullets)  i  nombrosa  documentació manuscrita,  a  què  correspon  aquest 
inventari.  

 

Bauer y Landauer, Ignacio 

Catálogo de cartas y documentos de mi archivo 

Compañía Ibero‐americana de Publicaciones, 1931 

Signatura: RESERVA 82‐6 Bau 

Inventari  elaborat  pel  mateix  productor  del  fons,  l’historiador  Ignacio    
Bauer y Landauer. Més de 500 documents originals del segle XII al XIX que 
es poden consultar a l’Arxiu de la Reial Acadèmia de la Història.  
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Barber Villalonga, Cristòfol 

Josep Cavaller Piris (1883‐1951): s’apotecari cavaller: vida d’un 

humanista dedicat a la cultura menorquina  

Ajuntament de Ciutadella, 2003 

Signatura: 930.25 (460.32) Bar 

L’exhaustiva  feina de catalogació del  fons  Josep Cavaller Piris ha donat 
com  a  resultat  aquesta  obra,  en  què  se  sintetitza  la  vida  d’aquest        
humanista dedicat al coneixement i la difusió de la cultura menorquina. 
Es  descriu  la  tasca  duta  a  terme  per  organitzar  la  documentació        
personal  i professional,  i s’hi  inclouen  les eines descriptives elaborades, 
com ara l’inventari del fons. 

 

Martin Luther KingMartin Luther King  
http://mlkhttp://mlk‐‐kpp01.stanford.edu/index.php/kingpapers/kpp01.stanford.edu/index.php/kingpapers/  

Albert EinsteinAlbert Einstein  
http://www.alberteinstein.infohttp://www.alberteinstein.info  

Ovidi Montllor 
http://www.arxiuovidi.info 

Winston Churchill 
http://www.chu.cam.ac.uk/archives/collections/churchill_papers/ 
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http://www.chu.cam.ac.uk/archives/collections/churchill_papers/
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http://www.chu.cam.ac.uk/archives/collections/churchill_papers/


   

Recurs web d’interès 

Archivos personales  
Blog para archiveros e investigadores 
sobre fondos documentales              
personales, familiares y de empresas.  
 
http://fondospersonales.blogspot.com/ 
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© Biblioteca de Biblioteconomia i Documentació. CRAI de la Universitat de Barcelona 
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http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biblioteconomia/  

Amb motiu de la celebració de la conferència Els documents personals, què 
fer‐ne? de l’Aula Jordi Rubió i Balaguer (2009‐2010), la Biblioteca us ofereix 

aquesta guia de lectura 


