Escala inaugura
l'Arxiu Municipal
Un cenlenar de persones van
üssisUr. el proppassal 26 d"abril.
a la inüLiguració de l'Arxiu
Municipal de l'Escala, que va
comptar anib la presencia de
Runion Albercii. presiden! de
l'Associació d'Arxivers de
Catakinya i Eduard Cai-boneli,
director general de] Pali'imoni de
¡a Gcneraliial de Cüíalnnya.
L'Arxiu Municipal. c.|ue
compla amb uns 200 nicli'es
lineáis de docuiiienlació. conté
l'oiis que daten de l'any 1633,
qtian el pon de {'Escala encara
depcnia de la vila d'Emptinc.s.
filis qtie el crcixemenl ecímóniic
í deiiiügjaric inipnlsul per
rAlIblí de la Sal (duana
marítima i centre de distribució
de sal), duranl els segles XVIJXVIll, faria que el cenirc
d'iulercs es desplaces vers
TEseala i aquesta assolís la
capitaütat del termc nuniicipal.
D'cntre els fons mes antics,
cal destacar sis Ilibres amb
coberta de pergamí que contenen
temes diverstís: aeciixls.
compiabililat, labes
d'arrendamenl.,. i dues copies
del cadustre de Patino. At|uest
cadastre l'et l'any 1716a tots els
pobics per motius Ciscáis és d"Lui
gran valor documental per a
estudis d'estructui'a agraria i
urbana i de toponimia deis
municipis, ja que conté una
eiiumeració detallada de toles
les tinques rustiques i urbanos.
Les seiies SÍ'HI bastanl

continuades si exccptuem alguna
llacuna documental deis segles
XVIII i X i X i el parenlesi de la
Guerra Civil: Ilibres d'actes (des
de 1844), cotTespondéncia (des
de 1824). cadaslresídesde
1763), airendameiils (des de
176.*!). eomptabililat {des de
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IS86). padrons de població (des
de 1H26). eleccions (des de
1869), ele.
L"Arxiu compla també amb
un intcressantíssim Ibns
d'imatges del conegut rtitografdocumenlalista Josep Esquirol
(1874-1931). Mes de 800
plaques de vidre rccullen
imalges de principi de segle de
r Escala i els seus eneonlorns.
Les fütogralies son divulgades
per l'Arxiu amb una
programació de cinc anys:
«L'Eseala. 31 imalges
relrospeclives» (1990).
«L'Escala. 21 caps d"estudi»
(1991). «Empúries, 35 imalges
de les ruines i excavacions i del
poble>> (1992), <<Oncisde
principi de segle» (1^93),
«Robles de l'Emporda» (1994).
També s'esta portanl a tci-me la
reLilil/.ació d'un vídeo de
l'Escala. Aquesl es titularii
«L'Escala i el mar>' i es
pi'csenlara I" I d'agosi
d'enguany. Basicamcnt recull el
lestimoni deis pescadors mes
grans i d"allra gent relacionada
amb el mar.
També en el scu vessant
divulgatiu, i conjuntainenl amb
r Arca de Cultiu'a de
rAjuntament i el Centre
d'Esludis Escalencs, os
publiquen els Fullx c/'Hisiorici
Local, pnblicació mensual
ininterronipuda des de lebrcr de
1989 i una serie de Monogmfics
¡oráis, deis quals dm-ant la
inauguració es va ¡írescntar el
primor número dedical al
cementiri marí. L'ai'xivera
municipal. Lurdes Boix. es t|ui
es va ocupar de la recuperació i
primera oi'gaiiiliíació. des de
l'any 1988. del Ibns documental
de rAjuntament que aleshores
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In.Kíal-iacinnx
¡noderiM's
per ais
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csUiva diposilul en diversos
magai/cnis i a la casa del Gavia.
AciLialmenl, les noves
inslaMacions. situadcs a la 3a
planta de rAJuniamenl,
disposen d'una superficie de 176
m2 anib una ciaraboia central
que proporciona llum natural i
divideix Tespai en dues zones:
en una s'hi troba el diposit de la
docunienUició semi-acLiva que
és consultada pe! personal de
radminis(ració i la sala de
classillcació, i a l'altrael diposit
de la düctinientació que ¡a ha
clos el període de vigencia
administrativa i és consultada
pels investigadors. En aquesta
sala també s'hi troba el diposit
termic especial per a la
conservació de docurnents, amb
suporl fotograHc i inaiinetic t|Lie
manté la temperatura i la
humitat conslants. Els servéis
que s'olereixcn son: consulta.
Ibtocopies. reproducció de
roEografies, visionat de vídeos i
aiidició de docurnents sonors.

Segons Lurdes Boix, la
funció que leñen els arxius és la
de rcbre, conservar,
custodiar i sci"vir la
documenlació. S'ba
de teñir en compte
pero, el paper cada
vegada mes acliuque
van prenent els
ar.Kivers. tant en el
preces de producció
documental com en el
vessantde la difusió
tBiíwie'ííiHf iji-iift'iib.'u
cultural que esdevé
eada dia mes
iniportant.
L"alcalde de
1'Escala, Rafel
Bruguera, va aprofilar
l'avincntesa, durant
raclc. pcríer una
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crida a la poblado escalenca per
tal que es doniíi a coneixer
docurnents particulars que
puguin ser interessanls per a la
historia de 1'Escala, ¡a t|uc ara es
disposa d"unes iiistal-lacions qtie
garantirán la seva conservació
en el futur. Tambe va agrair ais
donadors de les plaques de vidre
de Jüsep Esquirol Taportació
d'aquesl valtiós patriinoni
rolograíic. i a la familia de Rafel
Ramis, conegut pintor escalenc.
la cessió de part del
seu palrimoni pictoric.
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Per altra banda.
Eduard Carbonell,
director general del
palrimoni de la
Generalitat. va exposar
la neccssitat de
completar l'Arxiu
Nacional de Catalunya
manil'estanl que <(hi ha
documentació de la
noslra historia que ens
pcrtany i ntí
controlem». Aqüestes
el cas. segons Eduard
Carbonell. del Ébiis
documental de la
historia de la Corona

d'Aragó que encara esta
custodiat peí Ministcri de
Cultura i els docunients
confiscats pcl general Franco a
la Generalitat Republicana,
dipositats aclLiahnenl a
Salamanca.
Ramón Albercb. president de
l'Associació d"Arxivers de
Catalunya, va qualitlcar les
instal-lacions de l'Arxiu
Municipal de TEscala
d'excei-lents. aclarinl que
«senipre s'ba dit que hi ha
pobles qtie leñen histoi'ia i
pobles que no en teñen, i aixó és
un error, jíi que el t|ue sí que hi
ha és pobles que respecten el seu
palrimoni i pobles que no el
respectcn>í. També va qualificar
d'exemplar la política dutu a
terme per 1'Arxiu Municipal de
r Escala en la difusió cultural i
en la recuperado de la
consciéncia histórica.
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