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Resum executiu
El present treball té com a finalitat l’estudi de la Secció Guillermo Díaz-Plaja, el llegat
personal de l’escriptor (tant documents d’arxiu com biblioteca personal) ubicat a la
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. A fi de bastir les bases, es realitza en
primer lloc una breu revisió bibliogràfica sobre fons personals d’escriptors, i
seguidament es recullen exemples de casos pràctics per veure on s’allotja aquesta
tipologia de fons i quin tractament rep. A continuació, es descriu la Secció Guillermo
Díaz-Plaja a través de la NODAC, i el productor mitjançant la ISAAR (CPF). El treball
es tanca amb un compendi de pautes per al tractament des de diferents vessants
(descripció, conservació i preservació, difusió, etc.) i amb unes conclusions que
sintetitzen el contingut de l’estudi. S’adjunten tres annexos: models de quadre de
classificació, normativa de la Secció Guillermo Díaz-Plaja i fotografies d’aquesta.
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Resumen ejecutivo
El presente trabajo tiene como finalidad el estudio de la Sección Guillermo Díaz-Plaja,
el legado del escritor (tanto documentos de archivo como biblioteca personal) ubicado
en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Con el objetivo de proveer una
base, se efectúa en primer lugar una breve revisión bibliográfica sobre fondos
personales de escritores, y seguidamente se recogen ejemplos prácticos para ver dónde
se aloja esta tipología de fondo y qué tratamiento recibe. A continuación, se describe la
Sección Guillermo Díaz-Plaja a través de la NODAC, y el productor mediante la ISAAR
(CPF). El trabajo se cierra con un compendio de pautas para el tratamiento desde
diferentes vertientes (descripción, conservación y preservación, difusión, etc.) y con

unas conclusiones que sintetizan el contenido del estudio. Se adjuntan tres anexos:
modelos de cuadro de clasificación, normativa de la Sección Guillermo Díaz-Plaja i
fotografías de esta.
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Abstract
This essay aims to examine the Guillermo Díaz-Plaja Fonds, the author’s personal
library and collection of personal and archive documents, located at the Reial Acadèmia
de Bones Lletres in Barcelona. As an introduction there will first be a short literary
review about the personal fonds of writers, followed by a series of examples in order to
see where this typology of collection is kept and what treatment it receives. This will be
followed by a description of the Guillermo Díaz-Plaja Fonds using the NODAC, and the
creator through the use of the ISAAR (CPF). The essay will conclude with a set of
guidelines for the treatment from different angles (description, conservation and
preservation, circulation, etc) as well as some conclusions that summarize the content of
this essay. There are three annexes attached: examples of classification scheme, the
rules and regulations of the Guillermo Díaz-Plaja Fonds and photographs thereof.
Keywords
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Barcelona, personal collections, fonds, writers’ personal fonds, treatment of personal
fonds, NODAC, ISAAR (CPF), literary review of writers’ personal fonds, good
practices at writers’ personal fonds, working guidelines for writers’ personal fonds,
classification schemes
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1. INTRODUCCIÓ
1. 1 Presentació, objectius i metodologia
Guillermo Díaz-Plaja Contestí va morir l’any 1984, i el dia 30 de desembre de 1987 es
va signar l’acta que feia efectiva la donació del seu llegat personal a la Reial Acadèmia
de Bones Lletres. Mitjançant dos ingressos extraordinaris, un efectuat l’any 1988 i un
altre realitzat el 2006, la documentació i els llibres de Díaz-Plaja van quedar dipositats a
la institució1.
El valor d’aquest llegat és innegable. Guillermo Díaz-Plaja va ser un personatge
polifacètic, i molt actiu: escriptor (tant de ficció com de no ficció), professor, creador de
materials docents, investigador, crític literari, director de l’Institut de Teatre... la seva
aportació a l’àmbit de les humanitats, especialment a la literatura i la lingüística, és
inestimable, i ha estat referendada amb diversos guardons i reconeixements: el Premi
Internacional de Poesia del Congrés Eucarístic de Barcelona (1952), el Premi d’Assaig
Ciutat de Barcelona (1961), el Premi Nacional de Literatura (1935), el nomenament
com a Doctor Honoris Causa a les universitats de San Marcos, Perú (1973), Cuyo,
Argentina (1981), i Estrasburg, França (1982); el títol de membre honorari de la Society
of Spanish and Spanish-American Studies (1979), la incorporació com a acadèmic de la
Reial Acadèmia Espanyola (RAE) l’any 1967, etc2.
La seva tasca, a més, no només abasta l’àmbit peninsular, sinó que també va estudiar
diversos autors hispanoamericans ja coneguts (com, per exemple, Rubén Darío) i va ser
un dels primers a anticipar el que s’anomenaria el gran boom de la literatura
llatinoamericana que es va produir entre els anys 1960 i 1970. Els seus llibres de text
van gaudir de gran popularitat a Espanya, i també a l’altre costat de l’Atlàntic. Tampoc
cal deixar de banda el fet que, tot i que el seu interès principal era el món de la llengua i
la literatura hispàniques, a més va fer nombroses contribucions a altres àmbits: va
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redactar assajos sobre llengua i literatura catalanes, va ser un dels precursors dels
estudis de cinematografia, va escriure estudis sobre artistes pictòrics, etc.
La seva rellevància, a més, ha portat a la publicació de diferents llibres al voltant de la
seva figura, entre els quals podem destacar Guillermo Díaz-Plaja, escrit per José Cruset
(CRUSET: 1970), i Conversaciones con Guillermo Díaz-Plaja, elaborat per Dámaso
Santos i el mateix Guillermo Díaz-Plaja (DÍAZ-PLAJA: 1972).
Cal destacar també dos llibres apareguts més recentment: en primer lloc, la Bibliografia
del Dr. Guillem Díaz-Plaja, que realitza un complet recull de tota l’obra de Guillermo
Díaz-Plaja (DÍAZ-PLAJA: 2007), i que ha estat publicada per la Reial Acadèmia de
Bones Lletres de Barcelona. En segon lloc, l’antologia de cartes Querido amigo,
estimado maestro: cartas a Guillermo Díaz-Plaja (1929-1984) (DÍAZ-PLAJA: 2009),
bastida a partir de l’epistolari de l’autor i a càrrec de la Unitat d’Estudis Biogràfics
(UEB) de la Universitat de Barcelona (UB)3.
Ens trobem, doncs, davant d’un fons d’interès excepcional per als investigadors,
especialment per a aquells vinculats a l’àmbit de les humanitats. Aquest treball de final
de màster, fruit de la combinació d’investigació i d’unes pràctiques no curriculars a la
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, té com a finalitat millorar l’estat i
l’accessibilitat de la Secció Guillermo Díaz-Plaja. Per tal d’assolir aquest propòsit,
durant el desenvolupament del treball de final de màster s’han plantejat els objectius
següents:
- Confeccionar una breu revisió bibliogràfica sobre arxius personals i, més
concretament, aquells que pertanyen a escriptors.
– Elaborar un recull de bones pràctiques per al tractament i difusió de la Secció
Guillermo Díaz-Plaja.
- Escatir qüestions terminològiques i d’abast fonamentals que no han estat resoltes fins
ara (què entenem per Secció Guillermo Díaz-Plaja? Quins materials inclou?), i que
3

A banda del llibres realitzats per tercers, també cal destacar els llibres redactats per Guillermo Díaz-

Plaja i amb un clar component autobiogràfic, entre els quals resulten fonamentals Papers d’identitat
(DÍAZ-PLAJA: 1959), Memoria de una generación destruida: 1930-1936 (DÍAZ-PLAJA: 1966) i
Retrato de un escritor (DÍAZ-PLAJA: 1978). El lloc web oficial sobre el productor també aporta un
recull d’informació interessant, i pot consultar-se al següent enllaç: http://www.guillermodiazplaja.com
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resulten de vital importància per el entendre el plantejament i el sentit de la Secció
Guillermo Díaz-Plaja.
- Reorganitzar la instal·lació dels documents a la sala de l’Arxiu per facilitar l’accés i la
consulta, i crear un reglament d’accés-préstec-reproducció i unes pautes d’eliminació de
documents.
- Aplicar instruments de descripció arxivística estandarditzats per crear un primer nivell
de descripció de la Secció Guillermo Díaz-Plaja i per presentar les dades bàsiques sobre
el productor.
- Suggerir propostes que permetin la millora de la Secció Guillermo Díaz-Plaja i fixar
línies de treball futures.
Aquest estudi sobre la Secció Guillermo Díaz-Plaja s’ha desenvolupat, com ja s’ha
anunciat, en el marc d’unes pràctiques no curriculars dutes a terme a la Secció
Guillermo Díaz-Plaja, a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, entre
desembre de 2015 i maig de 2016.
Respecte a la metodologia, el present treball es proposa combinar l’estudi teòric amb la
pràctica directa a la Secció Díaz-Plaja, on s’han analitzat de primera mà els documents,
a fi d’extreure el màxim profit de l’experiència.
Per tal de complir amb els objectius plantejats, el treball s’ha dividit en tres grans blocs:
“Introducció”, “Descripció de la Secció Guillermo Díaz-Plaja” i “Propostes i línies de
treball”. Un cop elaborada i desenvolupada aquesta informació, l’estudi s’ha tancat amb
unes conclusions que conjuguen els resultats obtinguts als tres blocs. En acabar, el
lector pot trobar la bibliografia i uns annexos per al material addicional d’interès
(models de quadre de classificació, normativa de la Secció Guillermo Díaz-Plaja i
fotografies d’aquesta).
Així, en primer lloc, per encetar el treball, s’ha començat amb la introducció, la part
més purament teòrica de l’estudi. Aquest apartat inclou un repàs d’antecedents i situació
actual, una explicació detallada sobre la composició i la ubicació de la Secció Guillermo
Díaz-Plaja, una presentació del tractament i les iniciatives de difusió que s’estan portant
a terme a l’actualitat, unes consideracions prèvies conceptuals i terminològiques, una
breu revisió bibliogràfica sobre fons personals d’escriptors i un compendi de bones
3

pràctiques. Hi ha, a més, la petita presentació sobre Guillermo Díaz-Plaja que es troba a
l’inici del treball.
La presentació s’ha elaborat a partir de la lectura d’obres autobiogràfiques de l’autor,
d’estudis sobre Guillermo Díaz-Plaja i de petites notes biogràfiques aparegudes a
diversos mitjans. La biografia inicial és breu, però cal tenir en compte que es
proporciona més informació al respecte a la descripció de la Secció Guillermo DíazPlaja elaborada segons la NODAC (Norma de descripció arxivística de Catalunya) i,
també, a la ISAAR (CPF) (International Standard Archival Authority Record for
Corporate Bodies, Persons, and Families) del productor.
A les consideracions prèvies es proporciona una breu descripció de l’estat actual,
parlant de la Secció Guillermo Díaz-Plaja, de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, de la
gestió del llegat Díaz-Plaja, etc. Novament, bona part d’aquesta informació és breu i es
veu desenvolupada de forma posterior. Seguidament, es parla del tractament i les
tasques de difusió. A més, també s’aborda un dels assumptes prioritaris: la qüestió
terminològica.
Per preparar aquesta informació, s’han fet consultes a la Secció Guillermo Díaz-Plaja i
s’ha entrevistat els responsables de l’Arxiu per poder analitzar la Secció amb major
profunditat i resoldre els dubtes inicials, així com per conèixer l’opinió de la família del
productor sobre la Secció Díaz-Plaja i el seu tractament, per saber quines són les
necessitats, l’orientació del servei i del centre, etc.
Per cloure l’apartat més teòric, s’han presentat una breu ressenya bibliogràfica i un
recull de bones pràctiques. En el cas de la primera, s’ha elaborat una revisió
bibliogràfica a partir de manuals d’arxivística, articles, treballs universitaris i una
selecció de llocs webs d’institucions amb fons personals. Per al recull de bones
pràctiques, s’ha intentat consultar el lloc web de les institucions en les quals es troben
dipositats fons personals, i s’ha emprat bibliografia sobre aquestes quan ha estat
possible. Aquesta mostra de praxis positives ha permès recollir idees sobre tractament,
conservació, difusió... que podrien adaptar-se o servir com a referent per a la Secció
Guillermo Díaz-Plaja.
Paral·lelament, a mesura que s’han consolidat el coneixement i el treball a la Secció
Guillermo Díaz-Plaja, s’ha confeccionat el bloc de descripció. Per assolir aquest
4

propòsit, s’han elaborat els instruments de descripció seguint les pautes proporcionades
per la NODAC i la ISAAR (CPF). Alguns dels ítems de la NODAC han estat comentats i
desenvolupats, i es justifica per què s’han triat la NODAC i la ISAAR (CPF). El treball a
la Secció, la consulta als responsables, l’entrevista amb els familiars i les dades
proporcionades per la documentació esdevenen claus en aquesta fase i són les fonts
d’informació principals.
Més endavant, amb el registre a nivell de Fons redactat i amb la col·laboració dels
responsables de la Secció Guillermo Díaz-Plaja, s’ha procedit a comprovar que els
inventaris de l’Arxiu de treball —compost per la documentació arxivística generada per
Guillermo Díaz-Plaja en el decurs de la seva vida— existents estan complets, i després
s’ha plantejat un quadre de classificació de fons personals que permeti organitzar els
elements.
També, a fi de millorar la localització de la informació, s’ha treballat per donar una
distribució més racional als documents de la sala4, i s’han creat una normativa de
préstec-reproducció-accés i unes pautes d’eliminació de documents duplicats5. Aquestes
tasques s’han realitzat amb la participació i els consens de tot l’equip responsable de la
Secció Guillermo Díaz-Plaja.
Seguint amb el treball, s’ha fet una recerca sobre diversos elements no catalogats ni
llistats i s’ha procedit a inventariar-los i a integrar-los a l’organització ja existent.
L’observació dels materials, la investigació de la documentació generada per l’autor i la
consulta als familiars han permès unir correctament els materials amb el seu context.
Finalment, fruit de l’anàlisi del llegat, l’estudi de bones pràctiques i els comentaris
sorgits durant la redacció del treball de final de màster, s’han creat un conjunt de
propostes i línies de treball futures per millorar l’estat de la Secció Guillermo DíazPlaja, la usabilitat, la difusió, etc.

4

Aquesta reubicació, un cop realitzada, va ajudar a separar els duplicats i a fer-ne un llistat per controlar-

ne les diferents edicions i quantitats. També va permetre trobar originals ubicats de forma errònia entre
els duplicats i que no havien estat catalogats.
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Algunes de les normes poden consultar-se a la NODAC a nivell de Fons de la Secció Guillermo Díaz-

Plaja, i s’adjunta com a annex la normativa completa (veure annex 6.2., Normativa de la Secció
Guillermo Díaz-Plaja).
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L’observació i el treball a la Secció Díaz-Plaja, complementats amb bibliografia
especialitzada, casos de bones pràctiques i la consulta als responsables del llegat per tal
d’adequar les propostes a les necessitats reals de la Secció Guillermo Díaz-Plaja han
sigut els puntals per confeccionar aquest material.
1. 2 Consideracions prèvies
1. 2. 1 Antecedents i situació actual
Com s’ha comentat amb anterioritat, el llegat de Guillermo Díaz-Plaja va ingressar a la
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona a través de dos ingressos extraordinaris,
un efectuat l’any 1987 i l’altre realitzat durant el 2006.
Al llarg de la seva vida, Guillermo Díaz-Plaja va manifestar el seu interès i la seva
voluntat de transformar el seu llegat en un recurs per a estudiosos i investigadors de
l’àmbit de les humanitats i de les arts6. Aquest desig el va portar a realitzar en vida
diverses prospeccions, a valorar diferents propostes, però sense arribar a cap resolució
definitiva.
En morir, la seva família va tractar de continuar amb la seva tasca i cercar una institució
que contribuís a la divulgació d’aquest patrimoni, i finalment va sorgir com a resposta la
possibilitat de donar el fons a la Reial Acadèmia de Bones Lletres. Aquesta decisió no
va ser fruit de l’atzar: en primer lloc, cal tenir en compte que Guillermo Díaz-Plaja va
ser, des de l’any 1960 i fins a la seva mort, membre d’aquesta institució. En segon lloc, i
com a argument definitiu, hi ha la intervenció de l’investigador medievalista Martí de
Riquer (1914-2013).
Martí de Riquer, amic de Guillermo Díaz-Plaja i la seva família, i president de
l’Acadèmia durant aquells anys, va rebre notícies de quina era la situació dels
documents i la biblioteca de l’escriptor, i va proposar a la família Díaz-Plaja fer-ne un
llegat a la Reial Acadèmia de Bones Lletres. La mediació de Martí de Riquer va ajudar
els descendents de l’escriptor a decantar-se per aquesta institució, i es va signar un
6
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documentació disponible a la Secció Guillermo Díaz-Plaja (CAT XXX Barcelona RABLL Guillermo
Díaz-Plaja, Arxiu de treball, capsa 8) i de l’entrevista directa als responsables la Secció Guillermo DíazPlaja, entre els quals cal destacar en aquesta ocasió a una de les filles de l’escriptor, l’Ana Díaz-Plaja.
Aquí se’n fa un petit resum, i s’amplia la informació a la NODAC a nivell de Fons de la Secció.
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document que feia efectiva la donació i que regulava tots els detalls sobre les condicions
de les quals gaudiria la Secció Guillermo Díaz-Plaja (espais que ocuparia, responsables,
drets de la família sobre el material, condicions d’accés, etc.)7.
La Secció Guillermo Díaz-Plaja va quedar, doncs, integrada a la Reial Acadèmia de
Bones Lletres8. Aquesta institució, fundada l’any 1729 per Bernat de Boixadors, Comte
de Peralada, va néixer com a successora de l’anomenada “Acadèmia Desconfiada” (o
“Acadèmia dels Desconfiats”). L’Acadèmia Desconfiada, inspirada en la tradició de les
acadèmies italianes i espanyoles, contava entre els seus membres un conjunt
d’aficionats per la literatura i la història. La nova acadèmia, recollint aquest esperit,
celebrava debats i altres activitats culturals. La institució va rebre l’impuls definitiu
l’any 1752: Ferran VI li va atorgar l’estatus d’Acadèmia Reial, regularitzant així la seva
situació i proporcionant a la corporació el nom amb el qual la coneixem a l’actualitat:
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.
L’Acadèmia tenia com a objectiu el foment de l’estudi de la història (principalment
catalana), la literatura i la filosofia. El decurs dels esdeveniments, però, va truncar
aquesta missió: la invasió napoleònica, i posteriorment una ordre reial de Ferran VII,
van fer que l’Acadèmia alternés períodes d’inactivitat (fins al punt d’arribar a la
suspensió) amb ressorgiments durant les primeres dècades del segle XIX. La
col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona va esdevenir clau per tornar a estabilitzar la
institució.
Al llarg del segle XIX, la Reial Acadèmia va desenvolupar diverses accions: va
contribuir a la restauració de la Universitat de Barcelona, va ajudar a la normalització de
la regularització de la llengua catalana escrita, va actuar com a focus cultural, va
fomentar el gust per l’art medieval, va potenciar l’actuació dels museus locals, va
contribuir a completar la formació humanística dels ciutadans, etc.
A principis del segle XX va obtenir, a la fi, un espai propi: gràcies a la intervenció
d’Alfons XIII, l’any 1917 la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona va passar a
7
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ocupar l’espai en el qual es troba a dia d’avui: el Palau de Requesens, ubicat al carrer
Bisbe Caçador, al cor del barri gòtic barceloní. L’edifici, que remunta els seus orígens al
segle XII, ha passat per diverses reformes i restauracions, la darrera de les quals va
concloure l’any 1970. Es tracta d’una construcció assenyalada com a bé cultural
d’interès nacional.
A l’actualitat, la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona integra diferents
instituts: l’Institut d’Estudis Medievals, l’Institut d’Estudis Històrico-Literaris, l’Institut
de Prehistòria i Arqueologia, l’Institut d’Història de la Ciència i l’Institut d’Estudis
Bizantins i Neohel·lènics.
Incorpora també diverses biblioteques personals que han passat a format part de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres: les biblioteques de Gumersind Alabart, Francesc Matheu,
Guillem Díaz-Plaja, Francesca Vendrell, Josep Alsina, Eduard Ripoll, Àlexis Eudald
Solà i Martí de Riquer, tots ells membres de l’Acadèmia. En total, trobem prop de
49.000 exemplars catalogats, tot i que es pensa que en total n’hi podria haver al voltant
de 75.000. També compta amb la col·lecció d'Ex-libris Pepita Pallé i una col·lecció
numismàtica9.
Respecte a fons personals, a més del llegat de Guillermo Díaz-Plaja, la Reial Acadèmia
de Bones Lletres de Barcelona també conserva part dels fons de Manuel de Montoliu,
Francesca Vendrell i Francesc Matheu, acadèmics de la institució.
Podem afirmar, per tant, que les biblioteques, col·leccions i fons dipositats provenen en
la seva majoria d’antics membres de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, i que es
troben vinculats als estudis de caire humanístic als quals s’orienta la institució.
D’altra banda, pel que fa a l’arxiu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, reuneix 1.300
unitats documentals, les més antigues de les quals daten del segle XIV.
En el cas concret de la Secció Guillermo Díaz-Plaja, la Biblioteca compta amb la gestió
dels dos bibliotecaris de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona per garantir
el seu funcionament. Els documents de l’Arxiu de treball, en canvi, es recolzen més en
la família del productor, especialment les filles de Díaz-Plaja, que tracten de difondre el

9

Per obtenir més informació sobre les seccions i col·leccions, és possible consultar (AMORÓS: 2003, 18-

19). També disponible en línia a: https://issuu.com/fenthistoria/docs/butllet___fh_22
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llegat del seu pare. Disposen, a més, de la intervenció de Marcelino Jiménez, doctor de
la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, per oferir suport i assessorament
en les diverses actuacions.
Addicionalment, també hi havia altres estudiants col·laborant a la Secció Guillermo
Díaz-Plaja durant la meva estada de pràctiques: la Mar Merino, estudiant del màster de
Gestió Cultural que dóna suport a la secció Díaz-Plaja, en especial a l’exposició
organitzada al voltant del Creuer de 193410; la Milagros Arano, estudiant de doctorat de
Filologia Hispànica a la Universitat de Barcelona que realitza la seva tesi doctoral
servint-se del material de la Secció Guillermo Díaz-Plaja; i la Carla Redó i en Miquel
Creus, dos estudiants del màster universitari en Estudis Llatinoamericans de la Facultat
de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona que estudien la relació de DíazPlaja amb Amèrica Llatina. Hi ha, a més, el present treball de final de màster, elaborat a
partir d’un conveni de pràctiques no curriculars i vinculat als estudis de màster de
Biblioteques i Col·leccions Patrimonials de la Facultat de Biblioteconomia i
Documentació de la Universitat de Barcelona.
1. 2. 2 Composició i ubicació de la Secció Guillermo Díaz-Plaja
La Secció Guillermo Díaz-Plaja11 es troba a la segona planta del Palau de Recasens, a
l’ala dreta de l’edifici. Aquest espai consta d’un passadís, tres despatxos (coneguts
internament com la “sala poesia”, la “sala Austral” i el despatx del Fons) i una petita
habitació. Tot i que en el moment de la donació —i els documents notarials així ho
reflecteixen12— s’estipulava que el llegat de Guillermo Díaz-Plaja disposaria de tot
aquest espai, a l’actualitat no és així.
L’anomenada sala Austral, el segon dels despatxos, va passar a ser ocupat per l’Institut
de Prehistòria i Arqueologia. La petita cambra ubicada al final del passadís ha
esdevingut un petit magatzem en el qual s’acumulen documents que pertanyen a
l’Associació de Bibliòfils.

10

Per tal d’ampliar informació, és possible consultar 1.2.3 del present treball, destinat a parlar del

tractament, els serveis i la difusió.
11

Al tercer annex (“6.3 Fotografies de la Secció Guillermo Díaz-Plaja”) hi ha fotografies de la Secció que
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La Secció Guillermo Díaz-Plaja, doncs, ocupa els espais següents:
- Un llarg passadís al qual s’agrupen uns 20.000 llibres ja catalogats i integrats al
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC). Es tracta de la Biblioteca de
treball de l’autor: llibres adquirits per al desenvolupament de les seves tasques,
exemplars que va rebre com a regals, obres enviades des de diaris perquè les ressenyés,
etc. També cal destacar la presència de dues prestatgeries dedicades a material “de
reserva”, és a dir, a llibres especialment antics.
- El primer dels despatxos, o sala poesia, una cambra destinada a reunions.
- El segon despatx, o sala Austral. Originalment, rebia aquest nom perquè en aquesta
sala s’agrupaven tots els llibres de la col·lecció Austral disponibles a la Biblioteca de
treball de Díaz-Plaja (actualment, es troben al passadís). Com s’ha dit, aquest espai ara
l’ocupa l’Institut de Prehistòria i Arqueologia, però cal incorporar-lo a la llista perquè
encara és possible trobar-hi alguns documents de la Secció Guillermo Díaz-Plaja, com
per exemple revistes.
- El tercer despatx, al final del passadís, és la sala amb els documents directament
produïts per Guillermo Díaz-Plaja: les seves obres, l’Arxiu de treball (els documents
generats per l’escriptor al llarg de la seva vida, classificats en diferents capses) i l’Arxiu
d’idees (material arxivístic sense tractar, inclou els documents produïts per Díaz-Plaja
durant els seus processos de documentació). També hi ha un recull d’obres sobre DíazPlaja: algunes es dediquen íntegrament a l’autor, d’altres inclouen articles sobre ell o
l’esmenten. Hi trobem, també, una col·lecció de materials audiovisuals.
Cal afegir, a més, que els diferents espais contenen també mobles i elements decoratius
donats per la família i que van ser propietat del productor: moltes de les prestatgeries de
les sales, taules, litografies, armaris, etc.
A banda dels documents i materials dipositats a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona, hem d’esmentar un altre conjunt de documents: l’Epistolari de Díaz-Plaja,
que actualment es troba a la Unitat d’Estudis Biogràfics (UEB) de la Universitat de
Barcelona (UB). Es tracta d’un corpus d’aproximadament 2.000 cartes13.

13

Per conèixer amb més detall la composició de la Secció Guillermo Díaz-Plaja, cal adreçar-se a la
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1. 2. 3 Tractament i activitats de difusió de la Secció Guillermo Díaz-Plaja
Totes les obres de la Biblioteca han estat degudament catalogades, i s’ha realitzat un
petit inventari de l’Arxiu de treball (dividit per categories). També s’ha fet un catàleg
dels materials audiovisuals i s’han catalogat, i recentment s’ha encetat un procés de
col·laboració amb la Filmoteca i amb la Fonoteca de Catalunya a fi de fer-los
accessibles per als usuaris de la Secció Guillermo Díaz-Plaja, ja que el seu suport i la
manca dels instruments adequats no en permet la consulta. L’Arxiu d’idees, però, roman
intacte: ni tan sols s’ha comprovat quin és el seu estat actual.
Pel que fa al tractament de l’Arxiu de treball, la família, amb l’assessorament de
professionals com l’Anna Gudayol, havia realitzat una tasca prèvia. Els materials havien
estat organitzats en diferents capses, i s’havia elaborat un llistat temàtic del contingut de
cadascuna d’aquestes.
Arran d’aquest treball de final de màster, s’ha iniciat un procés per integrar instruments
de descripció estandarditzats (NODAC i ISAAR (CPF)), s’ha buscat un quadre de
classificació i s’ha consolidat el primer nivell de la descripció. També s’ha comprovat
que tots els documents es trobessin al lloc adient i s’ha revisat l’inventari de l’Arxiu de
treball. Finalment, s’ha elaborat un reglament per a la Secció Guillermo Díaz-Plaja, on
es tracten temes com l’accés i la consulta, la reproducció, etc.14
A més, els becaris de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona
estan elaborant catàlegs d’alguns dels materials de la Secció Guillermo Díaz-Plaja, com
la correspondència dels creuers.
Finalment, trobem dues iniciatives divulgatives: l’exposició itinerant sobre el Creuer de
1934, articulada a partir de materials de l’Arxiu de treball; i l’espistolari Querido amigo,
estimado maestro. Cartas a Guillermo Díaz-Plaja (1929-1984), una antologia que
transcriu 127 de les cartes de l’Epistolari i que va ser publicada per la Unitat d’Estudis
Biogràfics (UEB) de la Universitat de Barcelona l’any 2009.
14

Com s’ha dit anteriorment, aquest reglament pot llegir-se de forma parcial a la NODAC a nivell de Fons
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L’exposició va ser públicament exposada per primer cop el 16 de febrer de 2015 a la
Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Des d’aquest moment fins a
l’actualitat, la mostra ha ocupat diferents espais: la Facultat de Filologia de la UB (del
16 de febrer al 22 d’abril de 2015), la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
(del 25 d'abril al 2 de setembre de 2015), la Facultat de Geografia i Història de la UB
(del 18 de setembre al 19 d’octubre de 2015), la Facultat de Medicina de la UB (del 20
d’octubre al 8 de desembre de 2015), el Campus Mundet de la UB (del 19 de gener al
23 de febrer de 2016 ) i l’Espai Betúlia de Badalona (del 3 de març al 10 de maig de
2016)15.
Les prestacions d’aquest darrer espai han permès millorar l’exposició i mostrar
documents originals i altres objectes d’interès que no havien pogut exhibir-se a les
exposicions anteriors16.
A més, cadascuna de les exposicions incorpora activitats addicionals, com presentacions
a càrrec dels comissaris, visites guiades obertes i taules rodones. També es mostra bona
disponibilitat per concertar sessions especials per a grups d’estudiants.
De cara al futur, s’està treballant en el projecte de fer el salt fora de Catalunya i portar
l’exposició del Creuer del 1934 a Madrid.
No cal oblidar, d’altra banda, que és possible realitzar una visita a l’exposició en format
virtual gràcies al lloc web de les Biblioteques de la Universitat de Barcelona17.
1. 2. 4 Qüestions terminològiques
Com s’ha vist amb anterioritat, el llegat de Guillermo Díaz-Plaja presenta una gran
varietat documental: el material de l’Arxiu treball, els documents de l’Arxiu d’idees, la
Biblioteca, la Biblioteca amb obres de l’autor, els materials d’Audiovisuals, les obres de
referència, l’Epistolari dipositat al UEB, etc.
15

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-lletres/creuer-1934 [Última consulta: 28 ag.

2016]
16

http://www.guillermodiazplaja.com/bienvenida-al-crucero-del-34-en-el-espai-betulia-de-badalona/

[Última consulta: 28 ag. 2016]
17

http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-lletres/creuer-1934 [Última consulta: 28 ag.
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A més, si mirem el lloc web de l’autor, ens trobem que divideix els materials en quatre
seccions: Arxiu, Biblioteca, Epistolari i Audiovisuals.
Davant d’aquesta situació, es fa indispensable saber què entenem per Secció Guillermo
Díaz-Plaja, quin és el seu abast i quins documents en formen part. Amb la col·laboració
de la Núria Jornet, en Marcelino Jiménez i les filles de Díaz-Plaja s’ha tractat de
delimitar clarament cadascuna de les parts.
Així, l’esquema anterior (deduït de la pàgina web18) és més o menys el següent:

Arxiu

Biblioteca
?
Epistolari

Audiovisuals

Esquema 1. Estructura de la Secció Guillermo Díaz-Plaja segons el lloc web

Els problemes d’aquest esquema són evidents: no s’assigna un nom a la totalitat dels
documents, i la jerarquia dels elements no és clara. A més, entre l’equip de treball també
es plantejaven dubtes sobre l’abast, fins al punt de preguntar-se com s’inseria la
Biblioteca en el conjunt, o fins i tot si n’havia de formar part.
L’anàlisi de casos i exemples pràctics permet veure que la integració de les biblioteques
dels autors dins dels fons és una pràctica habitual. Trobem aquesta situació en molts
dels llegats dipositats a les universitats catalanes, a biblioteques i cases-museu (com, per
exemple, a l’Arxiu Joan Maragall), a fundacions privades (com la Fundació Max
Aub)...19 fins i tot, dins del capítol dedicat als fons personals del Manual de archivística
se’ns presenta una mostra: la incorporació de la biblioteca personal dins del Fons
Manuel de Falla (compositor, 1876-1946) (ESPINOSA: 1995, 266-272).
18
19

http://www.guillermodiazplaja.com [Última consulta: 1 ag. 2016]
Els exemples es veuen ampliats a l’apartat “1.4 Recull de bones pràctiques” del present treball.
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Prenent com a base aquest supòsit, podríem plantejar l’esquema següent:

Biblioteca de treball

Biblioteca

Obra de Guillermo Díaz-Plaja i obra de
referència sobre Guillermo Díaz-Plaja

Secció Guillermo
Díaz-Plaja

Arxiu de treball

Arxiu d'idees
Arxiu/Fons
Epistolari

Materials
audiovisuals
Esquema 2. Proposta d'estructura per a la Secció Guillermo Díaz-Plaja

Aquest nou esquema, amb la nova jerarquia i una terminologia més clara, tracta
d’organitzar les diferents parts del fons de forma més precisa. Veient-ne els detalls:
En primer lloc, trobem el títol: “Secció Guillermo Díaz-Plaja”. Aquest nom no és una
tria motivada pel caprici o l’atzar. En la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
hi ha diverses biblioteques personals, i cadascuna d’elles rep el nom de “Secció ‘nom
del productor’ ”. Per tant, adoptar aquest nom ajuda a conferir un aspecte homogeni
respecte a les altres seccions, i permet emprar sempre el mateix terme per referir-se a
aquesta part de la Reial Acadèmia de Bones Lletres i el contingut que s’hi allotja.
A continuació, distingim la divisió “Biblioteca” i “Arxiu/Fons”. Aquesta divisió no és
tampoc trivial, fa referència a l’enfocament del tractament de cada part: des de la
biblioteconomia o des de l’arxivística. A més, cal fer notar que a la Secció Guillermo
Díaz-Plaja la Biblioteca és gestionada pels bibliotecaris de la institució, mentre que
l’Arxiu/Fons és tractat per la família del productor.
14

Dins de “Biblioteca”, trobem “Biblioteca de treball” (llibres no produïts per Díaz-Plaja,
però sí reunits durant la seva vida i l’exercici de la seva tasca, és la seva biblioteca
personal) i “Obra de Guillermo Díaz-Plaja i obra de referència sobre Guillermo DíazPlaja”. Aquest últim grup també conté duplicats de l’obra del productor i de l’obra de
referència.
A continuació hi ha “Arxiu”, que engloba els documents que han de rebre tractament
arxivístic. Són els següents: “Arxiu de treball” (materials diversos produïts per
Guillermo Díaz-Plaja en el decurs de la seva vida i la seva activitat professional),
“Arxiu d’idees” (conjunt de fitxes de temàtica variada que l’autor produïa i feia servir
com a documentació per desenvolupar projectes), “Epistolari” (les cartes dipositades a
la UEB) i “Audiovisuals” (un conjunt de materials audiovisuals en procés de
tractament).
El conjunt de tots aquests elements és l’anomenada Secció Guillermo Díaz-Plaja.

1.3 Revisió bibliogràfica sobre fons personals d’escriptors
Històricament, el protagonisme en l’àmbit dels fons privats ha recaigut sobre els
anomenats arxius familiars (també coneguts com a fons familiars), pertanyents a
diversos membres d’una família i, en alguns casos, fins i tot a diferents generacions de
la mateixa20. En l’actualitat, però, els fons personals s’estan revaloritzant, i els
investigadors són cada cop més conscients del seu potencial21.
Aquesta revalorització no ha estat aliena als nous corrents historiogràfics que s’han
interessat per la visió que es pot oferir de la història des del punt de vista de l’individu
que hi participa. Si bé és cert que en un principi concentraven el seu interès en els arxius
de personatges més o menys emblemàtics, paulatinament han incorporat personatges
més desconeguts per ampliar la visió històrica d’un període o fenomen concret,
enriquint-la amb nous testimonis i punts de vista menys convencionals.
20

Per tal d’aprofundir en el tema dels fons familiars, pot resultar útil la lectura de “Nobleza, archivos y

archiveros”, d’Antonio Sánchez González (SÁNCHEZ: 2003); i la consulta de Manual de archivos
familiares, d’Olga Gallego Domínguez (GALLEGO: 1993).
21

Per llegir més sobre els fons personals i les seves possibilitats, es recomana l’article “La documentació

personal com a eina docent: ensenyar i aprendre amb els fons personals”, de Jordi Andreu i Daufí, R.M.
Cruellas i Serra i Maria Elvira Silleras (ANDREU: 2003).
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Els fons personals susciten cada cop major interès, i s’ha ampliat la tipologia dels
centres on es conserven i es difonen. A l’actualitat aquest patrimoni ja no es troba
exclusivament a mans de particulars, i es fa patent la diversitat dels centres de custòdia:
arxius de diferents tipus (municipals, comarcals, nacionals, universitaris, d’associacions,
entitats i fundacions), biblioteques (nacionals, públiques i universitàries), centres de
documentació, etc. A més, han rebut una major atenció per part d’acadèmies,
fundacions privades, cases-museu i centres d’investigació. També podem notar que,
moltes vegades, la vinculació en vida del productor a una determinada institució acaba
marcant la destinació final del seu llegat (per exemple, és freqüent trobar professors
universitaris que donen el seu fons a les universitats a les quals van exercir).
En el cas de Catalunya, s’ha produït un intens debat sobre la conveniència d’ubicar els
fons personals a biblioteques o arxius, i fins i tot a l’actualitat és difícil trobar consens a
propòsit d’aquesta qüestió. No obstant això, centrant-nos en els fons personals
d’escriptors i prenent com a referents la Biblioteca Nacional (BNC) i l’Arxiu Nacional
(ANC), cal destacar la major presència de fons d’escriptors a la primera de les
institucions, entre d’altres motius perquè la Biblioteca Nacional de Catalunya porta més
anys reunint fons personals22.
Un altre dels aspectes sobre els fons personals que més qüestions ha plantejat és com
combinar la seva gestió, la garantia d’accés i el respecte per les lleis de la propietat
intel·lectual i la privacitat. Assolir un equilibri entre el dret dels familiars (o fins i tot del
productor, si el fons és donat o venut en vida) i el dret a l’accés a la informació dels
ciutadans és una tasca difícil que en moltes ocasions dificulta, i fins i tot impossibilita,
la consulta d’aquest tipus de fons23.

22

Per ampliar aquest aspecte, es recomana la lectura de “Los caminos de la memoria” (ESCOBEDO:

2006). Entre altres temes, l’article aborda la problemàtica d’on situar els arxius: a la Biblioteca Nacional
de Catalunya o a l’Arxiu Nacional. Explica també per què s’ha produït aquest disjuntiva, i s’esmenten
diversos fons d’escriptors allotjats a la BNC i el tractament que han rebut, així com l’evolució de la seva
situació dins de la Biblioteca Nacional de Catalunya al llarg dels anys.
23

A propòsit d’aquest punt escriu Josep Fernández i Trabal al seu article “Els arxius familiars i

patrimonials. Problemàtica, caracterització i metodologia” (FERNÁNDEZ: 1991). També es pot ampliar
la informació sobre Catalunya amb “9. Arxius, ciutadania i accés a la documentació”, dins del Manual
d’arxivística i gestió documental (ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS DE CATALUNYA: 2009, 437-463).
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Tampoc no podem perdre de vista un altre dels trets fonamentals dels fons personals: la
seva gran varietat. La diversitat de productors, així com de documents i materials
dipositats o assumptes reflectits, permeten que hi hagi una gran varietat temàtica, i que
els fons personals puguin constituir una font d’informació de valor inestimable.
Aquest fet, però, genera a la vegada un gran inconvenient: resulta difícil fixar un
tractament estandarditzat que pugui satisfer les necessitats de tots els fons personals.
Com a conseqüència del gran nombre d’arxius personals disponibles i de l’ampli ventall
de característiques que presenten, sumats al seu potencial com a recurs per a
l’aprenentatge i la investigació, els fons personals han guanyat pes en actes, seminaris i
literatura professional arxivística. També es constata l’augment dels estudis i
aproximacions, de caràcter històric o biogràfic, que prenen com a fonts la documentació
dels arxius personals. Aquests treballs permeten posar en valor la importància d’aquest
tipus de fons, ja que en mostren les seves possibilitats i aprofitament.
Així, a tall d’exemple, podem esmentar el seminari “Els documents personals, què ferne?”24, a càrrec de Maria Elvira Silleras, i integrat dins del marc dels Seminaris de
l’Aula Jordi Rubió i Balaguer (2009-2010) impulsats des de la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Tampoc no hem
d’oblidar el recull de conferències publicat sota el títol Seminario de archivos
personales (Madrid, 26 a 28 de mayo de 2004) (BIBLIOTECA NACIONAL: 2006),
organitzat des de la Biblioteca Nacional d’Espanya. Aquest interès també es fa palès en
alguns manuals d’arxivística, que integren capítols dedicats als fons personals25.
Si parlem de forma específica de fons d’escriptors, tot i que el volum de bibliografia
disminueix, podem destacar un seguit de materials. Per exemple, al ja esmentat
Seminario de archivos personales (Madrid, 26 a 28 de mayo de 2004) trobem articles
de temàtica variada dividits en tres grans blocs: “Los archivos personales en la
biblioteca”, “Los documentos privados como fuente de investigación y crítica” i “Los
otros archivos (cine, fotografía y música)”.

24
25

http://www.ub.edu/biblio/aula-jordi-rubio-i-balaguer/aula-jordi-rubio-i-balaguer-curs-2009-2010.html
En poden trobar un exemple a “Capítulo 7: Los archivos personales: metodología para su

planificación”, d’Antonio Bernardo Espinosa Ramírez (ESPINOSA: 1995, 263-279), dins del Manual de
archivística (RUIZ: 1995).
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Els dos primers conjunts guarden una estreta relació amb aquest treball: el primer dels
blocs permet veure casos concrets sobre on es custodien els fons personals, per què és
pertinent aquesta ubicació i quines són les directrius generals per al seu tractament. El
segon dels blocs també aporta casos concrets, però posant major èmfasi en la difusió i
l’aprofitament dels fons com a recursos per a la investigació.
Si ens centrem en el fons d’escriptors, dins d’aquest recull cal destacar les següents
conferències per la seva utilitat:
- “Archivos en las bibliotecas del CSIC: una apuesta por la revalorización de su
patrimonio” (PÉREZ MONTES: 2006). Aquest article proporciona una interessant
mostra d’exemples, principalment internacionals, sobre integració d’arxius personals
dins de biblioteques. Per cloure l’article, ens parla del tractament, pas a pas i amb detall,
del Fons Marcos Jiménez de la Espada (zoòleg, escriptor i historiador; 1831-1898). Tot
i que Jiménez de la Espada no és un escriptor enfocat a l’àmbit literari, el material
exposat no deixa de ser útil per diversos motius: mostra un procés de tractament d’uns
fons en totes les seves fases; el productor va desenvolupar una vessant com a escriptor
en l’àmbit de la història i, finalment, perquè partint d’aquest model es tractaran en el
futur altres fons del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre els
quals hi ha fons d’escriptors com Fernández Montesinos (crític literari i filòleg, 18971972). Són, doncs, pautes aplicables i adaptables per al cas d’un fons d’escriptor.
- “Cómo se hace una biografía: Leopoldo Alas, Clarín” (LISSORGUES, 2006). Aquest
text ens acosta a un exemple pràctic d’aprofitament del fons personal d’un escriptor per
tal de reconstruir la seva biografia. A més, ajuda a observar els fons personals
d’escriptors des de l’òptica de l’investigador.
- “El Seminario-Archivo Rubén Darío de la Universidad Complutense de Madrid”
(SÁINZ: 2006), que ens mostra el cas del tractament d’un fons d’escriptor custodiat a
una universitat.
- “La edición de epistolarios: autor y lector” (BOU: 2006) y “Editando las cartas de José
Bergamín” (DENNIS, 2006). Tot i que el seu punt d’interès són les cartes dels arxius
d’escriptors, aquests articles esmenten força informació sobre aquest tipus de fons i
proporcionen exemples, per tant ajuden a conformar un marc sobre arxius d’escriptors:
on s’ubiquen, i com es tracten.
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- “El legado literario de Gabriela Mistral en el Archivo del Escritor de la Biblioteca
Nacional de Chile” (ZEGERS, 2006). A través d’aquesta conferència, coneixem un
exemple de biblioteca que dota d’una consideració especial els fons d’escriptors, fins al
punt d’articular-ne al voltant una col·lecció especial que reuneix originals, estris per
escriure, guardons i altres objectes personals relacionats amb el món de l’escriptura.
També ens mostra un cas concret d’aprofitament d’una part concreta del fons, la
dedicada a Gabriela Mistral (poeta, diplomàtica i pedagoga; 1889-1957) , per enriquir la
biografia de l’escriptora.
Finalment, com a bibliografia sobre fons arxivístics d’escriptors, cal esmentar també el
treball de final de màster d’Arxivística de Cristian Rubio Villaró, titulat “Archivos
literarios en barcelona y su área metropolitana. Guía de fondos personales de escritores
en centros públicos” (RUBIO: 2013), que proporciona una recopilació d’institucions
barcelonines a les quals és possible trobar fons d’escriptors.

1.4 Recull de bones pràctiques
A l’hora d’elaborar un recull de bones pràctiques, ha resultat necessari plantejar de
forma clara els objectius de la recerca i establir les limitacions pertinents. El nombre de
fons personals augmenta, cada cop guanyen més pes com a eines d’investigació i es
poden trobar a diferents tipus d’institucions: arxius i biblioteques, museus, cases-museu,
fundacions, organitzacions privades... un treball exhaustiu sobre fons personals concrets
resulta inabastable.
Amb el propòsit d’establir un marc de treball, i atenent a les característiques de la
Secció Guillermo Díaz-Plaja, s’han fixat les pautes següents:
- Es presta especial atenció a biblioteques i arxius nacionals, cercant casos
representatius de fons d’escriptors que s’hi custodien. Per la significació d’aquesta
tipologia de centres en els sistemes bibliotecaris i arxivístics, constitueixen un element
ineludible. A més, són institucions que donen cabuda a una ingent quantitat de fons,
acostumen a tractar aquest tipus de material, i s’han convertit en autoritats que serveixen
com a models per a altres fons arreu del país.
- En el cas de la Secció Guillermo Díaz-Plaja, es tracta d’un llegat consultat
principalment per investigadors. Com a conseqüència, sembla lògic observar quin és el
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tractament aplicat a aquests fons en institucions vinculades al món de la recerca.
S’estudiaran, per tant, els protocols establerts a diferents universitats (principalment
nacionals, tot i que s’inclou l’exemple de la Texas University) i al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). A més, cal fer notar que en els darrers anys les
universitats han redescobert el potencial dels fons personals per al món de la
investigació, i moltes d’elles han subscrit una política clara de captació, valoració i
tractament d’aquest tipus d’informació, esdevenint referents a l’hora de gestionar fons
personals.
- Com s’ha comentat, Guillermo Díaz-Plaja va ser un personatge polifacètic. No obstant
això, podem destacar les seves vessants d’escriptor (creatiu i assagista) i d’estudiós de la
literatura i la llengua. Per aquest motiu, els fons d’escriptors i/o de persones que han
desenvolupat tasques d’investigació similars a les de Guillermo Díaz-Plaja també
rebran una atenció preferent.
- S’ha decidit incloure les cases-museu en el recull de bones pràctiques. Tot i
considerar que les cases-museu fan una proposta diferent, de caràcter més expositiu i
museístic (“son auténticos y vivos museos literarios de honda atracción, lugares para la
peregrinación cultural, emotiva y sentimental donde resulta fácil la evocación humana
de aquellos escritores” (MONTERO: 2008, 5)), mentre que l’objectiu de la Secció
Guillermo Díaz-Plaja és posar els documents a l’abast d’investigadors i estudiosos;
moltes cases-museu incorporen arxius personals i poden proporcionar un referent a
l’hora de treballar amb aquest tipus de fons, en especial pel que fa a la difusió.
En aquest recull s’analitzen els instruments emprats per a la descripció, les pràctiques de
difusió... de tot el fons. Es proporciona especial atenció, a més, a la possibilitat de trobar
quelcom similar a l’Arxiu d’idees de la Secció Guillermo Díaz-Plaja. Aquesta part de la
Secció, com veurem, constitueix una peça ben particular del conjunt: no ha rebut cap
tipus de tractament, es manté intacta, i per això requereix una atenció especial. Establir
bones pràctiques des de l’inici pot ajudar a gestionar de forma més eficaç els documents
que la componen, i a evitar futurs problemes fruit d’una mala previsió.
Comencem, per tant, amb la Biblioteca Nacional de Catalunya (BNC)26. Entre els
fons disponibles, els productors que criden l’atenció per tenir un perfil més semblant al
26

http://www.bnc.cat/content/keyword/Fons%20personal [Última consulta: 1 set. 2016]
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de Guillermo Díaz-Plaja són Manuel Cañete27 (escriptor, crític literari i membre de la
RAE, 1822-1891) i Eugeni d’Ors28 (escriptor i assagista, 1881-1954). Aquest resultats,
però, no resulten útils: en el cas de Cañete la BNC només disposa del seu epistolari, i en
el cas d’Ors només trobem documentació lligada a l’Escola de bibliotecàries.
Examinant fons personals a nivell general (aplicant el criteri “escriptor” a la cerca, amb
un total de 44 coincidències), podem observar grans diferències: el grau de profunditat
amb què han estat tractats els fons, quadres de classificació variats... no se’n pot
despendre un patró clar. A més, mentre que alguns fons disposen únicament d’un
inventari (l’opció més habitual), d’altres presenten descripcions elaborades seguint les
pautes de la NODAC, redirigeixen al catàleg de la Biblioteca Nacional de Catalunya o
no aporten cap informació.

Figura 1. Notícia de Manuel Cañete al catàleg de la BNC. Font: http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/CercaFons-i-col-leccions/Canete-Manuel [Última consulta: 1 set. 2016]

No hi trobem, doncs, un quadre de classificació estàndard que després es vagi adaptant
amb les corresponents variacions per a cada cas, ni cap arxiu que contingui quelcom
similar a l’Arxiu d’idees.
També a la Biblioteca Nacional de Catalunya, però amb un estil més museístic que
recorda les cases-museu, trobem l’Arxiu Joan Maragall29. Aquest arxiu és interessant
perquè Maragall presenta el perfil d’escriptor, i també es valora el fet que el llegat
presenti tipologies materials variades: manuscrits, epistolari, obres de Maragall, la
27

http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Canete-Manuel [Última consulta: 1

set. 2016]
28

http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Ors-i-Rovira-Eugeni-d-Xenius

[Última consulta: 1 set. 2016]
29

http://www.bnc.cat/esl/Fondos-y-colecciones/Arxiu-Joan-Maragall [Última consulta: 1 set. 2016]
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biblioteca del poeta, estudis biogràfics, retalls de premsa... la composició del fons
recorda en molts aspectes a la de la Secció Guillermo Díaz-Plaja, i per aquest motiu pot
servir com a exemple a l’hora de pautar un tractament per al nostre cas.
La casa-museu, a més, pot aportar idees per apropar l’espai on se situa la Secció
Guillermo Díaz-Plaja al públic i als investigadors, i millorar-ne la difusió. Les diverses
activitats expositives, el sistema de visites guiades (que contempla també visites
específiques per a grups d’estudiants), i la simbiosi entre centre de recerca i espai
expositor són aspectes fonamentals que poden marcar tota una proposta de tractament i
difusió.
El darrer dels punts a destacar sobre la Biblioteca Nacional de Catalunya és la creació
del lloc web de Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya30. A través d’aquesta
plataforma, es reuneix informació sobre arxius personals d’autors i fons d’editorials
amb activitat a Catalunya. La pàgina integra llegats que no sempre es troben a la BNC, i
és un instrument de gran valor per a la difusió. En el cas de les entrades sobre autors,
proporciona una breu nota biogràfica i enllaços d’interès (l’enllaç al fons personal, a
l’article de Viquipèdia, lloc web del lloc on es custodia el fons, etc.). Integrar la Secció
Guillermo Díaz-Plaja en plataformes web d’aquest tipus podria ser un gran ajut per a la
seva difusió.

Figura 2. Vista de la notícia corresponent a Maria Aurèlia Capmany al lloc web de Patrimoni d'Editors i
Editats de Catalunya. Font: http://www.bnc.cat/cat/Editors-i-Editats-de-Catalunya/Autors/Capmany-MariaAurelia-1918-1991 [Última consulta: 1 set. 2016]

30

http://www.bnc.cat/Editors-i-Editats-de-Catalunya [Última consulta: 1 set. 2016]
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Pel que fa a la Biblioteca Nacional d’Espanya (BNE)31, conserva diversos fons
personals. Tots presenten una fitxa on es consignen els ítems següents: fons, signatura,
període abastat, descripció física, forma de cita, ressenya biogràfica, història arxivística,
contingut, noves incorporacions, organització, enllaços al catàleg de la BNE, enllaços
externs, documents annexes, condicions d’accés, condicions de reproducció,
bibliografia de l’autor i referències bibliogràfiques (no sempre hi apareixen tots els
elements).

Figura 3. Registre corresponent al fons personal de Joan Margarit allotjat a la BNE. Font:
http://www2.bne.es/AP_publico/irVisualizarFondo.do?idFondo=42&volverBusqueda=irBuscarFondos.do
[Última consulta: 1 set. 2016]

31

http://www.bne.es/es/Catalogos/ArchivosPersonales [Última consulta: 28 ag. 2016]
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No hi ha un quadre de classificació estàndard, però pot resultar útil consultar els quadres
de classificació dels fons d’escriptors (entre els més complets hi ha, per exemple, el
d’Antonio Muñoz Molina32 —escriptor, 1956- — i el de Felipe Boso33—poeta, 19241983—).

Figura
4.
Quadre
de
classificació
d'Antonio
Muñoz
Molina
a
la
BNE.
Font:
http://www2.bne.es/AP_publico/irVisualizarFondo.do?idFondo=54&volverBusqueda=irBuscarFondos.do
[Última consulta: 1 set. 2016]

Podem destacar com a punts positius, doncs, els aspectes següents: la imatge homogènia
que dóna als fons (tots presenten la mateixa fitxa d’identificació) i el fet de tenir alguns
32

http://www2.bne.es/AP_publico/irVisualizarFondo.do?idFondo=54&volverBusqueda=irBuscarFondos.

do [Última consulta: 1 set. 2016]
33

http://www2.bne.es/AP_publico/irVisualizarFondo.do?idFondo=55&volverBusqueda=irBuscarFondos.

do [Última consulta: 1 set. 2016]
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quadres de classificació força complets que podrien adaptar-se o servir com a referència
per al llegat de Guillermo Díaz-Plaja. En canvi, no aporta pautes per a l’Arxiu d’idees.
A banda d’aquestes biblioteques nacionals, cal esmentar la Biblioteca Nacional de
Xile. Entre les seves col·leccions especials, destaca l’anomenada “Archivo del
escritor”34. Aquesta secció diferenciada, que va néixer amb la intenció de conservar
documents literaris hològrafs originals, va anar creixent lentament. Amb el temps, va
passar a incorporar altres elements dels productors relacionats amb el món dels
escriptors, com màquines d’escriure, diplomes, retrats, condecoracions, etc. (ZEGERS:
2004, 1).
Aquest cas pot ser de gran utilitat per diversos factors: agrupa materials diferents, però
sense arribar al nivell de les cases-museu (en la secció Díaz-Plaja també hi trobem
diplomes, retrats i condecoracions, per exemple); presenta una col·lecció especial
destinada íntegrament a escriptors (i aquesta ocupa un lloc rellevant); permet veure
mostres del tractament a Hispanoamèrica (no obliden la importància de Guillermo
Díaz-Plaja a l’àmbit hispanoamericà i l’interès que pot generar entre investigadors
d’aquests països) i té plans de difusió per a aquesta col·lecció que podrien encaixar i
proporcionar idees per a la Secció Guillermo Díaz-Plaja.
Abandonant les biblioteques nacionals, cal passar als arxius. En el cas de l’Arxiu
Nacional de Catalunya35, tot i que custodia una dotzena de fons d’escriptors, no
trobem cap quadre de classificació específic per a aquest perfil, ni propostes concretes
per a l’Arxiu d’idees; però el sistema de tractament es basa en la ISAD (G) i la NODAC.
Respecte a l’Arxiu Històric Nacional d’Espanya36, recullen alguns dels ítems de la
ISAD (G) i els empren per descriure alguns dels fons37. Disposen de més d’una
quarantena de fons personals, alguns d’ells d’escriptors (com Luis Rosales, poeta i
34
35

http://www.bibliotecanacional.cl/615/w3-propertyvalue-38397.html [Última consulta: 1 set. 2016]
http://anc.gencat.cat/es/fons/arxiu/#FW_bloc_c9f8bfa9-5077-11e4-9013-000c29676f2e_13

[Última

consulta: 1 set. 2016]
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http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ahn/fondos-

documentales/introduccion.html [Última consulta: 1 set. 2016]
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l’Arxiu

de

Jacinto

Benavente:

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=172320&fromag
enda=I&txt_primerContiene=1 [Última consulta: 1 set. 2016]
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assagista, 1910-1992; o Juan Ramón Jiménez, poeta, 1881-1958), però no presenten
instruments específics per al tractament d’aquests perfils. Els resultats obtinguts són, per
tant, similars als comentats en el cas de l’Arxiu Nacional de Catalunya, tot i que amb un
portal virtual més sofisticat per a la consulta de documents.
El següent dels grups a analitzar són les biblioteques de les universitats públiques
catalanes. Dins d’aquest grup, les que ofereixen informació sobre els fons personals
que custodien i el tractament que se’ls aplica són la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat
de Girona (UdG) i la Universitat Rovira i Virgili (URV).
En parlar de la Universitat Autònoma de Barcelona ens trobem davant d’un cas
singular: ha creat un quadre de classificació específic per a escriptors. A més, també
disposa de petits llocs webs per a cadascun dels fons en els quals es concentra
informació de gran utilitat per a l’usuari38.

Figura 5. Vista del lloc web dedicat al llegat de José Agustín Goytisolo. Font:
http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/goytisolo/planes/publiques/inici.asp [Última consulta: 28 ag.
2016]

El fet de tenir un quadre específic d’aquestes característiques, el bon plantejament i la
utilitat dels espais virtuals i la circumstància de tenir fons de personatges amb perfils
38

http://www.uab.cat/web/fons-i-equipaments/fons-personals-1253513278466.html [Última consulta: 1

set. 2016]
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afins al de Guillermo Díaz-Plaja (com José Agustín Goytisolo39 o Jordi Arbonès40) fan
que l’estudi dels fons personals i els instruments per al seu tractament d’aquesta
universitat resultin de gran importància.
La següent de les universitats espanyoles a comentar és la Universitat de Barcelona41.
Tot i que els fons personals de la institució es troben en diferents fases del seu
tractament, pot constituir un cas a tenir compte i a seguir.
Els fons personals de la institució es difonen des del lloc web de les biblioteques de la
Universitat, que proporciona una breu descripció de l’abast del fons seleccionat a la qual
s’afegeixen enllaços d’interès i la informació necessària per a la localització. Els llegats
no es custodien a una única facultat, sinó que tracten d’inserir-se a la facultat que millor
respon al perfil del productor..

Figura 6. Vista de la pàgina corresponent al llegat de Jordi Sabater Pi. Font: http://crai.ub.edu/ca/recursos-dinformacio/patrimoni-bibliografic/fons-personals/j-sabater-pi [Última consulta: 1 set. 2016]

Entre les accions desenvolupades per la UB, cal esmentar la integració al catàleg dels
fons i les biblioteques personals, la digitalització d’alguns dels documents i la seva
difusió a la Memòria Digital de Catalunya i la disponibilitat d’instruments de descripció
(breus notes biogràfiques del productor, fons i unitats documentals analitzats a través de
la NODAC i la ISAAR (CPF), inventaris, quadres de classificació, etc.) que poden
39

http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/goytisolo/planes/publiques/inici.asp [Última consulta: 25

ag. 2016]
40

http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/arbones/publiques/
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http://crai.ub.edu/es/node/221 [Última consulta: 25 ag. 2016]

[Última consulta: 25 ag. 2016]
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consultar-se virtualment mitjançant el Dipòsit digital de la UB i/o el repositari UBDoc.
En alguns casos, fins i tot, proporciona la memòria que recull el procés de tractament
del fons (per exemple, en el cas del llegat de Miquel Porter i Moix42).
A més, cal destacar l’actuació de la Universitat de Barcelona, concretament de la
Facultat de Biblioteconomia i Documentació, pel seu tractament del fons d’Aurora
Díaz Plaja (escriptora, bibliotecària i traductora; 1913-2003), germana de Guillermo
Díaz-Plaja.
Aquest fons, que té com a destinació final la Biblioteca Nacional de Catalunya, es troba
a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de forma temporal per tal de realitzar
un tractament el més complet possible dels documents i preparar-los per al seu ús
mentre que se’n garanteix una correcta preservació.
La Facultat intenta implicar els alumnes en aquest projecte, fent una doble tasca:
completar la formació dels estudiants amb un cas pràctic real i proporcionar un
tractament integral al fons.
Així, en aquest marc destaquen dos treballs: (CANALIAS, 2014) i (VARELA, 2015).
Joana Canalias va obtenir una beca de col·laboració per participar al projecte Bescolar, i
com a resultat va néixer un treball de final de grau en el qual feia una primera biografia
de l’autora, molt completa i reforçada amb informació documental del fons, i un
inventari de materials presents al llegat d’Aurora Díaz-Plaja, orientat sobretot a la
vessant professional de la productora (CANALIAS, 2014). Natalia Varela, per la seva
part, ha partit de la classificació feta per Canalias i ha proporcionat una descripció a
nivell de fons seguint la NODAC, a més d’aprofundir en la descripció de la secció
personal (VARELA, 2015).
Aquest fons és de gran importància perquè pertany a la germana de Guillermo DíazPlaja (de manera que pot aportar informació rellevant sobre ell), per les pautes que els
diferents treballs proporcionen per veure el tractament del fons des de 0 i, sobretot,
perquè ens mostra un model de cooperació en el qual universitat, estudiants i fons es
beneficien dels treballs realitzats.
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http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/58524/10/Memoria_tractament_Fons_Porter.pdf

[Última

consulta: 25 ag. 2016]
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Un altre dels casos catalans és el de la Universitat de Lleida43. En aquesta institució
podem trobar fins a tretze fons personals, quatre dels quals s’enquadren sota l’epígraf de
“Llengua i literatura”: Samuel Gili i Gaya44 (filòleg i gramàtic, 1892-1976), Alberto
Porqueras Mayo45 (filòleg, 1930-2003), Màrius Torres46 (metge i poeta, 1910-1942) i
Joan Baptista Xuriguera47 (escriptor i polític, 1908-1987).
La Universitat de Lleida proporciona un espai web per a cadascun dels fons en el qual
es consignen les dades següents: nom del fons, lloc de consulta, data i forma d’ingrés,
contingut del fons, anys del fons, documents digitalitzats (si n’hi ha), una breu nota
biogràfica, bibliografia de i sobre el productor disponible a la UdL i enllaços d’interès.

Figura 7. Pàgina destinada al llegat de Samuel Gili i Gaya. Font: http://fonsespecials.sbd.udl.cat/samuel-gili-igaya/ [Última consulta: 1 set. 2016]

La separació per àmbits dels diferents fons personals és un dels punts forts de la
Universitat de Lleida, ja que permet trobar ràpidament aquells que millor s’adapten a les
necessitats dels investigadors segons la branca del coneixement sobre la qual enfoquen
la seva recerca. L’enllaç a continguts digitalitzats, encara que es trobin a altres
plataformes, també és de gran utilitat.
43

http://fonsespecials.sbd.udl.cat/ [Última consulta: 25 ag. 2016]

44

http://fonsespecials.sbd.udl.cat/samuel-gili-i-gaya/ [Última consulta: 25 ag. 2016]

45

http://fonsespecials.sbd.udl.cat/porqueras-mayo/ [Última consulta: 25 ag. 2016]

46

http://fonsespecials.sbd.udl.cat/marius-torres/ [Última consulta: 25 ag. 2016]

47

http://fonsespecials.sbd.udl.cat/joan-baptista-xuriguera/ [Última consulta: 25 ag. 2016]
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A la Universitat de Girona48, per la seva banda, trobem gran quantitat de fons
d’escriptors, entre els quals podem esmentar, per exemple, els de Prudenci (escriptor i
periodista, 1867-1941) i Aurora Bertrana (escriptora, 1892-1974)49, Manuel Brunet50
(escriptor i periodista, 1889-1956) i Tom Sharpe51 (escriptor, 1928-2013). També
podem destacar el fons de Josep M. Nadal52, (filòleg, 1949-) que comparteix amb
Guillem Díaz-Plaja la seva tasca com a investigador i docent de l’àmbit filològic.
La Universitat de Girona ofereix un petit espai web per a cadascun dels fons en els quals
proporciona informació sobre el fons i l’ingrés, biografia del productor, el lloc de
consulta, enllaç a la biblioteca personal i a la bibliografia disponibles a la UdG, enllaços
i activitats (si n’hi ha).

Figura
8.
Lloc
web
dedicat
al
llegat
de
Josep
M.
http://www.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca/JosepMNadal [Última consulta: 25 ag. 2016]

Nadal.

Font:

En el cas dels fons de la Universitat de Girona, cal destacar la bona integració de
biblioteca personal, arxiu personal, epistolari, etc. en un únic fons dedicat al productor
corresponent.

48

http://www.udg.edu/tabid/17368/language/ca-ES/Default.aspx [Última consulta: 25 ag. 2016]

49

http://www.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca/Bertrana [Última consulta: 25 ag. 2016]

50

http://www.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca/Brunet [Última consulta: 25 ag. 2016]

51

http://www.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca/TomSharpe [Última consulta: 25 ag. 2016]

52

http://www.udg.edu/fonsespecialsbiblioteca/JosepMNadal [Última consulta: 25 ag. 2016]
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L’última de les universitats catalanes consultades és la Universitat Rovira i Virgili,
que compta amb un únic fons personal, el del mestre Pau Delclòs Dols53 (1835-1942).
Al lloc web se’ns informa del contingut del fons (documentació personal i acadèmica,
biografia, correspondència, títols i mèrits, conferències, retalls de premsa i material
didàctic inèdit i editat). També s’ofereix un quadre de classificació/inventari54, que pot
resultar útil atenent al fet que Delclòs i Díaz-Plaja tenen alguns punts en comú en la
seva tasca docent.

Figura
9.
Vista
del
lloc
web
dedicat
al
llegat
de
Pau
http://www.urv.cat/universitat/arxiu/fons_pau_delclos.html [Última consulta: 25 ag. 2016]

Delclòs.

Font:

Deixant de banda les universitats catalanes, s’han seleccionat dues universitats
espanyoles, les que més pes donen als seus fons personals: la Universitat de Navarra i
la Universitat Complutense de Madrid. A fi d’aportar un exemple internacional,
s’incorpora el de la Universitat de Texas i la seva gestió de l’arxiu de Gabriel García
Márquez (escriptor, editor i periodista; 1927-2014).

53

http://www.urv.cat/universitat/arxiu/fons_pau_delclos.html [Última consulta: 25 ag. 2016]

54

http://wwwa.urv.cat/eng/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/links_secretaria/llegat.htm [Última

consulta: 25 ag. 2016]
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La primera de les universitats espanyoles escollides és la de Navarra. En parlar dels fons
personals de la Universitat de Navarra55 cal destacar la enorme visibilitat que la
institució tracta de donar a aquest patrimoni, i la seva ferma voluntat de tractar-lo per
fer-lo útil per als investigadors. La bona organització, la integració de la norma ISAD
(G) i la facilitat per consultar els instruments de descripció i els inventaris poden
esdevenir un exemple útil. Tot i no comptar amb un model específic de quadre de
classificació per a escriptors, sí que disposa de quadres elaborats per a fons d’escriptors
o per a estudiosos que podrien resultar profitosos.

Figura 10. Fragment del quadre de classificació d'Ernestina de Champourcin, escriptora. Vista de l'apartat
destinat
als
documents
relacionats
amb
la
escriptura.
Font:
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/11942/4/Ficha%20de%20Descripci%c3%b3n%20147.pdf
[Última
consulta: 25 ag. 2016]

La segona de les universitats seleccionades és la Complutense de Madrid56. Tot i que
no sempre empra els mateixos instruments de descripció i tampoc no ofereix quadres de
classificació especialment interessants, cal destacar la bona integració dels instruments
de descripció al “Catálogo Cisne”, el catàleg de la universitat; la importància d’alguns
dels fons (com el de Rubén Darío57—poeta, periodista i diplomàtic; 1867-1916) i
l’afinitat amb Guillermo Díaz-Plaja d’alguns dels perfils dels productors dels fons
tractats, com per exemple Tomás Navarro Tomás58 (filòleg, 1884-1979).

55

http://www.unav.edu/web/archivo-general/fondos-personales [Última consulta: 25 ag. 2016]

56

http://www.ucm.es/historica/archivos-personales [Última consulta: 25 ag. 2016]

57

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2740212~S6*spi [Última consulta: 25 ag. 2016]

58

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2084628~S1*spi [Última consulta: 25 ag. 2016]
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Figura 11. Vista de la notícia del llegat de Rubén Darío al
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2740212~S6*spi [Última consulta: 25 ag. 2016]

catàleg

Cisne.

Font:

En l’àmbit internacional, la Universitat de Texas (University of Texas at Austin) esdevé
un referent en el món dels fons personals d’escriptors en tractar l’arxiu del colombià
Gabriel García Márquez59. El fons conté manuscrits, notes, fotos i correspondència, i
l’objectiu és digitalitzar el material per tal de fer-lo accessible. Actualment és possible
consultar alguns dels materials digitalitzats, i un document de descripció amb diferents
dades: productor, títol del fons, dates, volum, resum del contingut, codi de referència,
idioma, condicions d’accés, informació administrativa, biografia, abast i contingut,
material relacionat, material separat, punts d’accés, llista de continguts, índex de
remitents seleccionats i índex d’obres no identificades per títol a la llista de continguts.
També s’adjunten enllaços a instituts involucrats en l’estudi de García Márquez. Ens
trobem, doncs, davant d’un sistema que empra alguns dels ítems de l’ISAD (G), però
que no pot considerar-se que segueixi aquesta norma.

59

http://www.hrc.utexas.edu/press/releases/2015/garciamarquez/ [Última consulta: 25 ag. 2016]
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Figura 12. Vista de l'instrument de descripció del llegat de Gabriel García Márquez (allotjat al Harry Ransom
Center). Font: http://norman.hrc.utexas.edu/fasearch/findingAid.cfm?eadid=01084 [Última consulta: 25 ag.
2016]

Així doncs, en parlar d’aquest fons, cal destacar el seu esforç en l’àmbit de la
digitalització per garantir l’accés al contingut a la major quantitat de gent possible arreu
del món.
El darrer dels aspectes del món universitari a tractar és el punt de vista dels fons allotjats
no a les biblioteques universitàries, sinó als arxius de les universitats. En l’àmbit
espanyol, podem destacar els esforços del Grup de treball d’arxius personals de la
Conferència d’arxivers de les universitats espanyoles (CAU). Des d’aquest grup,
s’intenten crear unes directrius que puguin servir a totes les universitats espanyoles per
al tractament dels seus fons personals. Entre els esforços realitzats, cal destacar el
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quadre de classificació, formulat per a fons personals i consolidat fins al nivell 2 (CAU,
2013)60. Aquest instrument de classificació és, sens dubte, un punt de referència.
Hem d’esmentar també el treball realitzat des de la Unitat d’Estudis Biogràfics (UEB)
de la Universitat de Barcelona, que compta amb el seu propi arxiu61. Els documents dels
fons personals que hi ingressen reben un tractament arxivístic clàssic, que organitza els
materials seguint la jerarquia fons, sèrie i subsèrie (corresponent en aquest cas a
“subgènere”).
Cal destacar la seva clara orientació de servei a la investigació, i al rescat i preservació
de la memòria. És també útil el seu model de difusió, que ha comptat amb butlletins,
una revista i, fins i tot, una col·lecció de llibres (“Vides escrites”) que neix partint dels
documents dipositats a la unitat. També impulsa diferents projectes de recerca62.
Passant als centres d’investigació, el referent triat és el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), per ser una autoritat en l’àmbit de la recerca
espanyola. Trobem fons personals a diferents arxius, com per exemple el Fons
Francisco Barras y Aragón de l’Arxiu de l’Escola d’Estudis Hispanoamericans 63 o
els fons de personal científic de l’Arxiu del Museu Nacional de Ciències Naturals64.
Entre tota la documentació disponible, cal ressenyar els Fons de la Residència
d’Estudiants de Madrid65 per la seva relació amb el perfil de Guillermo Díaz-Plaja (hi
ha molts escriptors i persones que combinen l’escriptura creativa amb l’assaig o la
docència). La secció és d’especial interès, a més, perquè com en el cas de Guillermo
Díaz-Plaja inclou biblioteques personals i arxiu, i té com a prioritat posar aquests
materials al servei dels investigadors.
60

Addicionalment, és possible (i recomanable) consultar la resta d’informes de les Jornades d’Arxius

Universitaris, de l’any 2010 al 2015, disponibles al següent enllaç: http://cau.crue.org/Paginas/GT/GTAP/GT-AP.aspx (CAU, 2013) proporciona l’estat actual del quadre de classificació, però no deixa de ser
útil conèixer tota l’evolució del procés.
61

http://www.ub.edu/ebfil/ueb/archivo.htm [Última consulta: 25 ag. 2016]

62

http://www.ub.edu/ueb/ [Última consulta: 25 ag. 2016]

63

http://aleph.csic.es/F/4GFJ6DYMCYUQPTVPXNBL56G7GHVMC3AYPBH64187IQVNXRP43K-

19615?func=file&file_name=clasificacion-doc01 [Última consulta: 25 ag. 2016]
64

http://aleph.csic.es/F/4GFJ6DYMCYUQPTVPXNBL56G7GHVMC3AYPBH64187IQVNXRP43K-

19615?func=file&file_name=clasificacion-doc01 [Última consulta: 25 ag. 2016]
65

http://www.residencia.csic.es/doc/nuevofondos.htm [Última consulta: 25 ag. 2016]
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Aquest arxiu (conjunt d’arxius i biblioteques personals) es troba encara en fase de
tractament, i ni tan sols es descarten noves incorporacions. El grau de profunditat en la
descripció, doncs, no és igual per al llegat dels diferents productors. Tot i això, podem
assenyalar l’esforç per fer accessibles aquests documents, i la participació a l’anomenat
Arxiu de l’Edat de Plata66, que busca la col·laboració entre institucions per oferir un
complet conjunt de documents sobre el període 1868-1936.

Figura 13. Vista d'una cerca al catàleg de l'Arxiu de l'Edat de Plata.
http://www.edaddeplata.org/edaddeplata/Archivo/archivo/buscador.jsp [Última consulta: 1 set. 2016]

Font:

Seria útil, per tant, estudiar el seu model d’enfocament cap a l’àmbit de la recerca i els
recursos emprats per arribar als investigadors i posar al seu abast els documents, tot i
que no ens aporti quadres de classificació concrets ni propostes per a l’Arxiu d’idees.
Finalment, com a exemple de fundació privada, podem parlar de la Fundació Max
Aub67, destinada a la figura d’aquest escriptor (Max Aub, escriptor, 1903-1972). Des
d’aquest lloc web se’ns mostra com, tot i no disposar dels documents digitalitzats, es
poden elaborar un quadre de classificació i un catàleg dels materials disponibles per
facilitar als investigadors una primera aproximació que els permeti, sense veure la
documentació, decidir si hi ha possibilitats de trobar al fons allò que cerquen. Ofereix, a
més, un bon exemple d’integració de biblioteca dins de l’arxiu personal.

66
67

http://www.edaddeplata.org/edaddeplata/Archivo/archivo/buscador.jsp [Última consulta: 1 set. 2016]
http://www.maxaub.org/index.php?option=com_alphacontent&Itemid=61 [Última consulta: 1 set.

2016]
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Figura
14.
Vista
del
sumari
de
l'inventari
del
legat
de
Max
Aub.
Font:
http://www.maxaub.org/index.php?option=com_alphacontent&Itemid=61 [Última consulta: 1 set. 2016]
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2. DESCRIPCIÓ DE LA SECCIÓ GUILLERMO DÍAZ-PLAJA
2.1 Presentació dels instruments de descripció
En primer lloc, per a la descripció de la Secció Guillermo Díaz-Plaja, s’ha creat una
NODAC a nivell de Fons, a fi de proporcionar un instrument de descripció
estandarditzat en el qual es resolguin les principals qüestions sobre el llegat: abast,
contingut, quadre de classificació, normativa que el regeix, història arxivística, etc.
La descripció és fruit de l’entrevista a la família Díaz-Plaja i als bibliotecaris de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, la consulta de la Secció Guillermo Díaz-Plaja
i la bibliografia esmentada de forma completa a les fonts de la NODAC de Díaz-Plaja.
També s’ha accedit a l’Epistolari de Díaz-Plaja custodiat a la Unitat d’Estudis
Biogràfics de la UB per garantir una visió global.
En el cas de la descripció del productor, s’ha presentat la informació seguint les
convencions de la ISAAR (CPF), novament amb l’objectiu de triar un instrument de
descripció estandarditzat. Les dades recopilades permeten aprofundir en la visió del
productor, i descobrir-ne diferents detalls: biografia, funcions exercides al llarg de la
seva vida, diferents formes del nom, relacions...
Les fonts emprades coincideixen en gran part amb les emprades per a la redacció de la
NODAC: l’entrevista a la família Díaz-Plaja, la consulta de la Secció Guillermo DíazPlaja i la bibliografia consignada a la ISAAR (CPF) de Guillermo Díaz-Plaja.
Cal dir, però, que la descripció del productor ha comptat amb una limitació a l’hora de
tractar l’Àrea de relacions: com s’ha comentat, l’Epistolari de Guillermo Díaz-Plaja no
es troba dipositat a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, sinó a la Unitat
d’Estudis Biogràfics de la UB; i aquest fet ha condicionat l’accés a la informació
epistolar.
2.1.1 NODAC
NODAC (Fons)
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1. Codi de referència

CAT XXX Barcelona RABLL Guillermo Díaz-Plaja*
*Carrer del Bisbe Caçador, 3, 08002 Barcelona
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1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Guillermo Díaz-Plaja

1.4. Data

1909 – 1984
El fons està constituït pels materials següents:
- 38 capses i dos àlbums de l’Arxiu de treball de l’autor
(amb documents en suport paper, cartells, fotografies,
medalles, segells i tampons, retalls de premsa, etc.)
- L’anomenat Arxiu d’idees, un armari que conté apunts i
fitxes encara sense inventariar. Es tracta dels documents
generats pel productor durant els seus processos de
documentació, i reflecteixen el seu sistema de treball.
- L’Epistolari del productor, amb 1881 documents (cartes,
targetons, postals i telegrames).

1.5. Volum i suport

- Un conjunt de materials audiovisuals, amb vídeos i audios
en diferents suports, en procés de tractament. També inclou
audios de tres entrevistes i un vídeo-muntatge en els quals
apareix el productor.
- La Biblioteca, dividida en tres seccions: la Biblioteca de
treball (amb més de 20.000 exemplars d’autors diversos
recopilats pel productor durant la seva vida), la Biblioteca
d’obres produïdes per Guillermo Díaz-Plaja i la Biblioteca
amb obres de referència sobre l’autor. En el conjunt hi ha
llibres (alguns d’ells, manuscrits), revistes i separates.
- Duplicats de llibres i separates.

2. ÀREA DE CONTEXT
2.1. Nom del productor
2.2. Història del productor69

68

Guillermo Díaz-Plaja Contestí68
Guillermo Díaz-Plaja va néixer a Manresa el 25 de maig de
1909, fill de Francisco Díaz Contestí i Josefa Plaja Ibrán.

El nom del productor presenta diferents variants. A fi de conèixer-les, es fa necessari consultar la

ISAAR (CPF) de Guillermo Díaz-Plaja Contestí.
69

Les fonts de les quals s’obté la biografia ja han estat esmentades al punt 1.1 del present treball. També

poden consultar-se a l’apartat “7.2 Fonts” d’aquesta NODAC de fons, i a la secció de bibliografia sobre
Guillermo Díaz-Plaja que apareix al punt “5. Bibliografia” d’aquest document.
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Poques setmanes després del seu naixement, la família va
traslladar-se a Barcelona: la carrera militar del pare va
motivar diferents trasllats al llarg de la vida de l’escriptor.
La seva infància va transcórrer a Barcelona, i l’any 1914 va
iniciar la seva formació a una de les Escoles Pies de la
ciutat. A tall anecdòtic, podem assenyalar que la Secció
conserva un diploma, datat l’any 1916, que recull la victòria
de Díaz-Plaja a un certament literari interescolar70.
L’any 1920, la família Díaz Plaja va traslladar-se a Girona,
on Guillermo Díaz-Plaja va cursar els seus estudis a
l’escola dels Maristes. També cal destacar una altra fita dels
seus anys gironins: amb el pseudònim de G. Díaz-Zaid va
publicar la prosa poemàtica “Poema del amanecer” a
Heraldo de Gerona (any XXVI, núm. 1728, 2/7/1924)71.
Amb aquesta contribució, Díaz-Plaja va iniciar la seva tasca
de col·laboració als mitjans periodístics.
L’any 1926

Guillermo

Díaz-Plaja

va

començar

a

col·laborar de forma més activa a la premsa diària i
cultural72, primer sota pseudònim73, i més endavant signant
amb el seu nom.
Pel que fa a l’àmbit acadèmic, durant el 1924 va iniciar els
seus estudis universitaris, que va finalitzar el 1929. DíazPlaja va matricular-se a la Facultat de Filosofia i Lletres de
70

A CAT XXX Barcelona RABLL Guillermo Díaz-Plaja es conserva el diploma que certifica aquesta

victòria.
71
72

A CAT XXX Barcelona RABLL Guillermo Díaz-Plaja es conserva un exemplar d’aquesta publicació.
A CAT XXX Barcelona RABLL Guillermo Díaz-Plaja, capsa 16, es conserven alguns dels seus

articles primerencs.
73

Per ampliar detalls sobre els pseudònims de Guillermo Díaz-Plaja, es recomana consultar la seva

ISAAR (CPF).
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la Universitat de Barcelona, on l’any 1928 va obtenir el
Premi Extraordinari de Llicenciatura74.

Els anys universitaris van ser molt intensos per a Guillermo
Díaz-Plaja: el 1928 va veure publicat el seu primer llibre,
Epistolario de Goya. També va freqüentar la tertúlia
modernista del Café Colón, a la barcelonina Plaça
Catalunya. Durant aquestes sessions va conèixer la “Peña
de los Surrealistas”, capitanejada per intel·lectuals com
Dalí, Gasch i Muntanyà. El 1929 va participar, juntament
amb Gasch i Muntanyà, en la redacció del Full Groc,
manifest cabdal per a aquest grup.
L’any 1930 va marxar a Madrid per preparar la seva tesis
doctoral, que va ser presentada l’any següent i va obtenir
una qualificació d’excel·lent.

Durant els anys següents va desenvolupar la seva tasca
docent: adjunt a la càtedra del doctor Valbuena a la
Universitat de Barcelona, professor d’institut, responsable
del primer curs d’Estètica del cinema de la Universitat
Autònoma de Barcelona, oposicions75, etc.

Cal destacar, a més, la participació de Guillermo Díaz-Plaja
en dos creuers que van ser iniciatives educatives de gran
èxit: el Creuer pel Mediterrani organitzat per la Universitat
de Madrid (1933) i el Creuer a Amèrica (1934) organitzat
per la Universitat de Barcelona. L’objectiu dels creuers era
reunir estudiants i professors de diferents àmbits, i durant la
navegació s’impartien tota mena de conferències. En arribar
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A CAT XXX Barcelona RABLL Guillermo Díaz-Plaja es conserva el títol de Premi Extraordinari de
Llicenciatura, així com altres documents sobre la seva trajectòria al món de la Universitat.
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A CAT XXX Barcelona RABLL Guillermo Díaz-Plaja es conserva documentació sobre els tràmits i els
preparatius per a les oposicions.
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a les diferents destinacions, es realitzaven intercanvis
culturals, i fins i tot s’interactuava amb estudiants locals i es
parlava de projectes de futur76.

Durant aquests creuers Guillermo Díaz-Plaja va establir
relacions que durarien tota la vida, i fins i tot va navegar
amb Concepción Taboada Bonastre, amb la qual es va casar
posteriorment, el 29 de novembre de 1935.
Al llarg d’aquests anys, Guillermo Díaz-Plaja va seguir
escrivint per a la premsa i publicant llibres. El 1935 la seva
tasca va ser reconeguda, i obtingué el Premi Nacional de
Literatura Espanyola per la seva obra Introducción al
estudio del Romanticismo español. A més, va aconseguir
una plaça com a catedràtic numerari de Literatura a
l’institut Jaume Balmes de Barcelona. També va néixer la
seva primera filla, Concepción, l’any 1936.

En aquest moment dolç, la Guerra Civil va truncar les
expectatives de Guillermo Díaz-Plaja. Va patir el procés de
depuració i perdé la seva plaça de catedràtic al Jaume
Balmes, que no va recuperar fins a l’any 1939.

Guillermo Díaz-Plaja va haver de refer la seva vida, i va
intentar retornar a la normalitat. L’any 1939 va ser nomenat
director de l’Institut del Teatre de Barcelona, càrrec que va
ocupar fins a l’any 197077. També el 1939 va néixer el seu
fill, Guillermo, i el 1941 va arribar la seva filla Aurora.
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creuers. També pot consultar-se el lloc web de l’exposició del Creuer de 1934 per ampliar informació:
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-lletres/creuer-1934 [Última consulta: 1 ag.
2016]
77
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Va seguir publicant i exercint la docència, i va obtenir
diversos guardons i reconeixements. L’any 1943 va ser
nomenat acadèmic corresponent de la Real Academia
Española (RAE).

També va tornar a la Universitat de Barcelona, on va
llicenciar-se en Dret l’any 1945. Durant el 1949 va assolir
el títol de doctor en Dret.
En l’àmbit més personal, durant aquests anys van néixer les
seves filles Victoria (1945), Maria José (1947) i Anna
(1951).

Díaz-Plaja va seguir ampliant la seva llista de guardons i
reconeixements, entre els quals podem destacar el seu
ingrés com a acadèmic de número a la Reial Acadèmia de
Bones Lletres de Barcelona (1960), o el nomenament com a
Comendador de número a l’Orde d’Isabel la Catòlica
(1960).

Va exercir com a professor visitant a la Universitat de
Buffalo (1964), i va obtenir també la distinció de doctor
Honoris Causa de diverses universitats estrangeres: a la
Universidad de San Marcos (Lima, Perú, 1973), a la
Universidad de Cuyo (Mendoza, Argentina, 1981) i a la
Universitat d’Estrasburg (França, 1982). A més, va ser
membre honorari de la Society of Spanish and SpanishAmerican Studies (1979).
A l’àmbit universitari espanyol, va incorporar-se com a
professor a la Universitat de Barcelona en la Càtedra
d’Història Econòmica de l’Escola Universitària d’Estudis
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Empresarials (1972). Va exercir el càrrec fins a la seva
jubilació, l’any 1979.

Simultàniament, també va presidir algunes organitzacions i
institucions: l’Institut Nacional del Llibre Espanyol (1966),
l’Associació Espanyola de Crítics Literaris (1973) i els
Actes Commemoratius pel V Centenari de la Impremta
(1974).
Però, sens dubte, el seu gran èxit d’aquest anys va ser
l’ingrés a la RAE, aquest cop com a acadèmic de número,
l’any 1967. Va ocupar la lletra P, que anteriorment havia
ocupat Azorín.

Guillermo Díaz-Plaja va morir el 27 de juliol de 1984 a
Barcelona.
Al llarg de la seva vida, Guillermo Díaz-Plaja havia
expressat la seva voluntat de donar el seu llegat a fi que
constituís un recurs per als estudiosos de l’àmbit
humanístic. Durant anys va fer prospeccions, projectes de
donació, però cap d’ells va arribar a bon port.
Amb la seva mort l’any 1984, la família va decidir atendre
2.3. Història arxivística
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aquest desig i transformar el llegat de Guillermo Díaz-Plaja
en un gran recurs per als investigadors. Tot i això, el futur
dels documents era incert, fins que va aparèixer un
personatge decisiu: Martí de Riquer.

El doctor Martí de Riquer va ser un gran amic de Guillermo
Díaz-Plaja, i van compartir durant anys tertúlies literàries.
Riquer mantenia l’amistat amb la família, i en descobrir la
78

Tota la documentació relativa a la donació i als diferents ingressos, així com als preparatius, pot
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situació va decidir aportar una nova idea: com a president
de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona en
aquells anys, va suggerir a la família que donés el llegat a la
institució.

Els familiars van accedir, i el llegat va ser donat a la Reial
Acadèmia de Bones Lletres el 30 de desembre de l’any
1987. La família de Guillermo Díaz-Plaja va donar
pràcticament la totalitat dels materials, excloent-ne només
aquells que va considerar que eren documents circumscrits
a l’àmbit íntim i familiar.
D’aquesta manera, el 1988 es va efectuar un primer ingrés,
i van traslladar-se a la institució la Biblioteca de treball de
l’autor i alguns dels mobles originals del seu despatx.

El llegat de Guillermo Díaz-Plaja es trobava repartit entre
dues dependències: la seva residència al carrer Ferran
Agulló de Barcelona i un pis al Paseo Rosales de Madrid.
L’estat de conservació dels documents era bo, i no
requerien tractaments de restauració. Cal destacar, a més,
que la seva germana, Aurora Díaz-Plaja, havia iniciat una
protoclassificació de la Biblioteca, al pis de l’escriptor.

Per dur a terme el trasllat dels llibres, aquests van ser
dipositats en caixes de cartró, cadascuna de les quals
portava una etiqueta que consignava les dades següents:
habitació de procedència – armari on s’ubicava – prestatge
concret.

Un cop a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona,
el llegat Díaz-Plaja va passar a ocupar el seu lloc a la
tercera planta. Durant els primers anys disposava dels
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passadissos i de tres despatxos, però amb el pas del temps
la situació va canviar: l’Institut de Prehistòria i Arqueologia
va integrar-se a la Reial Acadèmia de Bones Lletres, i va
absorbir l’espai d’una de les sales (la coneguda com a “sala
Austral”, la primera de les sales que trobem en visitar la
Secció Guillermo Díaz-Plaja). Els llibres de la sala van
haver d’instal·lar-se al passadís.

Amb tot, la Biblioteca va iniciar el seu procés de
catalogació a través de sistemes informàtics, adaptant-se a
la CDU, l’any 1989. Al llarg dels anys hi van intervenir
diferents bibliotecàries: Rosa M. Martínez, Carme Illa,
Carme Miquel i Mercè Colomer. Finalment, els documents
van integrar-se al Catàleg Col·lectiu de les Universitats
Catalanes.
El juny de l’any 2006 es va signar el segon ingrés, amb les
mateixes condicions legals que l’anterior. Aquest nou
donatiu incloïa l’Arxiu de treball, la Biblioteca amb l’obra
produïda per Guillermo Díaz-Plaja, les obres de referència i
els materials audiovisuals.

La Biblioteca va ser tractada pels bibliotecaris de la
institució, mentre que la família va intervenir de forma més
directa a l’Arxiu de treball. Amb l’assessorament de l’Anna
Gudayol, de la secció de Manuscrits de la Biblioteca
Nacional de Catalunya, les filles de Díaz-Plaja van fer un
primer tractament dels documents, desant-los en capses i
fent-ne una primera separació per temes79.
Per la seva banda, l’Epistolari del productor va ser donat el
mes de setembre de 2006 a la Unitat d’Estudis Biogràfics
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de la Universitat de Barcelona, dirigida per Anna Caballé.
El rector en aquell moment era Màrius Rubiralta, i tots dos
van signar l’acord.

Cadascuna de les cartes va ser dipositada en una funda de
plàstic, i va rebre un número. Aquestes fundes, al seu torn,
van col·locar-se en carpetes. Les 1881 cartes es van
distribuir en 19 carpetes, cadascuna de les quals conté unes
100 cartes. Les carpetes estan col·locades de forma
horitzontal, a l’interior d’una prestatgeria amb vidre, i
presenten un excel·lent estat de conservació.
Després que la família valorés diferents alternatives,
finalment el llegat va ser instal·lat a la Reial Acadèmia de
Bones Lletres gràcies a la intervenció del doctor Martí de
Riquer, president de la institució quan es va pactar el
donatiu.
La vídua de Guillermo Díaz-Plaja i els seus fills van signar
el 30 de novembre de 1987 l’acta notarial que reflectia la
donació, i explicitava les condicions de les quals gaudiria el
llegat en integrar-se a la institució.
2.4. Dades sobre l’ingrés80
A partir de l’any 1988, es va iniciar el primer ingrés
extraordinari que tenia com a objectiu transferir a la
institució tota la Biblioteca de treball del productor. També
es va donar i traslladar a la Reial Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona part del mobiliari del despatx de
Guillermo Díaz-Plaja.
Durant l’any 2006, al mes d’octubre i amb Pere Molas
Ribalta com a president de Bones Lletres, es va crear un
nou document per ingressar el material restant, que
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s’adhereix a les condicions ja expressades a l’acta notarial
de l’any 1987.
Amb aquest segon ingrés extraordinari, van llegar-se a la
Reial Acadèmia de Bones Lletres els exemplars d’obres del
productor, tot

el material d’arxiu i els materials

audiovisuals.
Finalment, pel que fa a l’Epistolari, cal destacar que és
l’únic conjunt de documents donats que no s’allotja a la
Reial Acadèmia de Bones Lletres. Les cartes del productor
van ser donades durant el setembre de 2006 a la Unitat
d’Estudis Biogràfics de la Universitat de Barcelona,
presidida per Anna Caballé. La donació es va signar amb la
participació del rector, Màrius Rubiralta.
3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
La Secció reuneix tot tipus de materials relacionats amb
Guillermo Díaz-Plaja i la seva vessant professional. Els
documents són de gran interès per als estudiosos d’àmbits
humanístics, en especial —tot i que no exclusivament— per
a aquells que pertanyen al món de la filologia.
Hi ha documentació d’arxiu del productor i un notable
conjunt de llibres, revistes i separates. Incorpora, a més, una
3.1. Abast i contingut

secció de reserva amb llibres anteriors a l’any 1850 i un
conjunt de materials audiovisuals de gran interès.
Les oportunitats d’estudi d’aquest material són variades. La
Biblioteca ofereix un gran nombre de vies: obres sobre
diferents vessants de les humanitats (filologia, història,
història de l’art, filosofia, etc.), una important col·lecció de
(i sobre) literatura hispanoamericana, revistes i separates
difícils de trobar, una secció de reserva amb llibres datats
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entre el segle XVI i el XIX, abundants llibres de poesia,
grans obres de la literatura universal, gramàtiques i històries
de la literatura, llibres dedicats, primeres edicions, etc.
Recull també l’obra produïda pel mateix autor, i vol
esdevenir un referent per als estudiosos de la seva figura:
reunir totes les edicions publicades de tots els llibres, i
disposar de còpies sempre que sigui possible.
L’Arxiu de treball, per la seva banda, és una eina
indispensable per a l’estudi de Guillermo Díaz-Plaja, però
no esgota aquí les seves possibilitats. Presenta també
abundant documentació sobre editorials espanyoles i
hispanoamericanes, material per entendre els Creuers
educatius de 1933 i 1934, impulsats per les universitats com
a propostes didàctiques innovadores; documents personals
d’època (passaports, carnets...), informació sobre el món de
l’educació (universitària i obligatòria) de l’època, abundant
documentació referent a institucions i organitzacions a les
quals va participar el productor (l’Institut Nacional del
Llibre

Espanyol,

l’Institut

del

Teatre,

l’Associació

Espanyola de Crítics Literaris, etc.)...
L’Arxiu d’idees, encara sense tractar, pot aportar moltes
claus per entendre les investigacions i estudis de Guillermo
Díaz-Plaja, la seva metodologia de treball, i pot
proporcionar pistes sobre les seves fonts o material
d’interès. També pot aportar informació sobre projectes que
Díaz-Plaja no va arribar a realitzar, però que estava
planificant.

El conjunt de material audiovisual també gaudeix de gran
interès, ja que en molts casos es tracta d’obres rares difícils
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de trobar. Material procedent d’Amèrica Llatina, lectures
d’obres, poesia musicada... destaca la musicalització i les
lectures dramàtiques d’obres de Federico García Lorca,
amb una important representació en aquesta secció. Hi ha, a
més, tres entrevistes a Guillermo Díaz-Plaja, i un vídeomuntatge que combina vídeo i fotografies de la vida de
l’autor, amb imatges quotidianes al seu despatx.
Finalment hi ha l’Epistolari, que en aquest cas esdevé un
pilar fonamental per a l’estudi de Guillermo Díaz-Plaja,
però que pot anar més enllà. Díaz-Plaja es va relacionar
amb tota mena d’intel·lectuals, escriptors i estudiosos de
l’època, i les gairebé 2.000 cartes que componen aquesta
col·lecció poden aportar testimonis de valor incalculable.
Quadre de classificació81:
1. DOCUMENTACIÓ PERSONAL I FAMILIAR
1.1. Documentació civil
1.1.1. Documents d'identitat
1.1.2. Certificats
1.1.3. Altres
1.2. Documentació acadèmica
3.2. Sistema d’organització

1.2.1. Diplomes i títols acadèmics
1.2.2. Matrícules
1.2.3. Paperetes de notes
1.2.4. Certificats d'estudis
1.2.5. Sol·licituds acadèmiques
1.2.6. Altres
1.3. Documentació associativa
1.3.1. Invitacions
1.3.2. Carnets de soci
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Extret de: http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/goytisolo/planes/documents/quadre.pdf [Última

consulta: 19 d’agost de 2016]
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1.3.3. Rebuts de quotes
1.3.4. Altres
1.4. Documentació militar
1.5. Documentació mèdica
1.5.1. Certificats
1.5.2. Proves
1.5.3. Receptes
1.5.4. Altres
1.6. Documentació legal i judicial
1.6.1. Denúncies i plets
1.6.2. Citacions judicials
1.6.3. Resolucions judicials
1.6.4. Altres
1.7. Documentació sobre gestió de béns
1.7.1. Documentació fiscal
1.7.1.1. Declaracions de renda
1.7.1.2. Reclamacions d'Hisenda
1.7.2. Documentació patrimonial
1.7.2.1. Testamentària
1.7.2.2. Títols de propietat
1.7.2.3. Donacions
1.7.3. Documentació bancària
1.7.3.1. Comptes bancaris
1.7.3.2. Títols bancaris
1.7.4. Documentació comptable
1.7.4.1. Factures
1.7.4.2. Rebuts
1.7.4.3. Nòmines
1.7.5. Altres
1.8. Documentació necrològica
1.8.1. Esqueles personals
1.8.2. Condols
1.9. Documentació familiar

51

2. OBRA DE CREACIÓ
2.1. Prosa
2.2. Poesia
2.3. Teatre
2.4. Treballs d'investigació i assaigs
2.5. Traduccions. Només textos traduïts per l'autor
2.6. Discursos, congressos i conferències
2.7. Articles de premsa, cartes al director
2.8. Notes
2.9. Dibuixos
3. DOCUMENTACIÓ PROFESSIONAL
3.1. Relacions amb editorials
3.2. Documentació relacionada amb la representació
d’obres dirigides o escrites per l'autor (cartells,
tríptics, recitals de poesia o cançons)
3.3.

Congressos

i

conferències

(programes,

acreditacions d’assistència, etc.)
3.4. Agendes i adreces
3.5. Jubilació
3.6. Altres
4. CORRESPONDÈNCIA
4.1. Rebuda
4.2. Enviada
4.3. Entre tercers
5. RECONEIXEMENT I CRÍTICA
5.1. Articles sobre el personatge i/o la seva obra
5.2 Llibres sobre el personatge i/o la seva obra
5.3. Entrevistes
5.4. Homenatges
5.5. Premis i nomenaments
5.6. Altres
6. RECORDS I OBJECTES PERSONALS
6.1. Dedicatòries
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6.2. Invitacions i recordatoris
6.3. Records de viatges
6.4. Objectes personals
6.5. Esqueles alienes
6.6. Altres
7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7.1. Fotografies
7.2. Àudio
7.3. Vídeo
8. BIBLIOTECA I HEMEROTECA
8.1. Llibres
8.2. Publicacions periòdiques
8.3. Separates
8.4. Retalls de premsa (qualsevol retall que no faci
referència a la seva persona o a la seva obra)
8.5. Mapes i cartells
8.6. Altres
La Secció

Guillermo

Díaz-Plaja conserva

la seva

Biblioteca, la seva obra, una col·lecció d’obres de
referència sobre Díaz-Plaja, l’Arxiu de treball, l’Arxiu
d’idees, un conjunt de materials audiovisuals i l’Espistolari.
Inclou, a més, duplicats d’algunes de les obres de l’autor.
L’objectiu de la Secció és conservar tot el material possible
3.3. Informació sobre avaluació, tria i
eliminació

produït per Guillermo Díaz-Plaja, així com els llibres i
documents que tracten la seva figura. A fi d’assolir aquest
propòsit, la Secció Guillermo Díaz-Plaja conserva tots els
materials, i no elimina els duplicats.
Si els documents són duplicats, es procedeix de la següent
manera: en primer lloc, es verifica que es tracta de
veritables duplicats. Si ho són, s’incorporen al conjunt de
duplicats. En cas negatiu (diferent edició, no es troben al
fons, enquadernació especial, etc.), s’incorporen a la
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Biblioteca d’obres de l’autor. Si es tracta de duplicats de
l’Arxiu de treball, s’inseriran entre 3 i 5 còpies a l’Arxiu, i
la resta es conservaran com a duplicats.
Pel que fa a l’eliminació de documents de l’Arxiu de
treball, només s’accepta en un cas: si es tracta de còpies i
disposem de l’original o altres còpies en bon estat. En cas
contrari, tot i el deteriorament, no es contempla l’eliminació
documental: ens trobem en moltes ocasions davant de
documents històrics, i aquests no poden ser bandejats.
Es preveuen increments només en el cas de la Biblioteca
d’obra de Díaz-Plaja i de la Biblioteca d’obres de
referència, així com dels duplicats.
3.4. Increments
Pel que fa als documents de l’Arxiu de treball, no es
descarten increments, tot i que de moment no n’hi ha cap
plantejat.
4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
1. Els documents de la Biblioteca poden consultar-se de
dilluns a divendres, en horari de 9.00 a 14.00, a la Reial
Acadèmia de Bones Lletres. Cal indicar quins són els
materials que es desitja obtenir, i els bibliotecaris de la
institució els facilitaran a l’usuari. La consulta dels
documents es realitzarà en un espai habilitat per a la lectura.
4.1. Condicions d’accés

2. En cas de desitjar consultar el material d’arxiu, cal
adreçar-se als responsables de l’Arxiu i sol·licitar una visita
(contacto@guillermodiazplaja.com).
3. L’Acadèmia i els responsables de l’Arxiu no estableixen
un límit de documents a consultar de forma simultània, però
es reserven el dret a fer-ho si el volum de material sol·licitat
és massa elevat.
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4. La Reial Acadèmia de Bones Lletres no proporciona
ordinadors per a la consulta del catàleg de la Biblioteca in
situ ni connexió a Internet, però és possible accedir-hi des
de qualsevol ordinador a través del lloc web del Catàleg
Col·lectiu

de

les

(http://ccuc.cbuc.cat/)

o

Universitats
adreçar

les

Catalanes
consultes

als

bibliotecaris durant la visita.
5. Els responsables de l’Arxiu posen a l’abast de l’usuari
instruments específics de consulta, com un plànol de la
Secció Guillermo Díaz-Plaja, la NODAC del Fons, la
ISAAR (CPF) del productor i un sumari del contingut de
l’Arxiu de treball.
6. En cas de voler accedir a les dependències de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres dedicades a la Secció
Guillermo Díaz-Plaja de forma directa, cal contactar amb
els

responsables

(contacto@guillermodiazplaja.com)

i

concertar una visita.
7.

Els

materials

audiovisuals

no

són

consultables

actualment, però des de la Secció Guillermo Díaz-Plaja es
treballa per fer-los accessibles el més aviat possible.
8. La Secció Guillermo Díaz-Plaja ofereix la possibilitat de
realitzar visites guiades, tant individuals com per a grups,
fins a un màxim de 15 persones. Per tal de concertar-les i
adaptar els continguts als interessos dels usuaris, caldrà
emplenar el següent formulari i enviar-lo als responsables
de l’Arxiu (contacto@guillermodiazplaja.com):

Formulari de visita per a grups
Nom i cognoms del sol·licitant:
Nom de la institució:
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Dades de contacte (telèfon i/o correu
electrònic):
Número de persones (màxim 15):
Tipologia del grup, descripció del perfil
dels visitants:
Proposta de data i hora per a la visita:
Observacions:

9. La Reial Acadèmia de Bones Lletres i els responsables
de l’Arxiu es reserven el dret a limitar o prohibir l’accés a
la Secció Guillermo Díaz-Plaja i als documents en cas que
es consideri necessari.

Per conèixer les condicions d’accés de l’Epistolari, que
roman a la Unitat d’Estudis Biogràfics de la Universitat de
Barcelona, cal consultar la normativa d’accés d’aquesta
unitat.
Condicions de reproducció per als materials de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres:

1. Com a norma general, tots els documents (siguin llibres
de la Biblioteca o material de l’Arxiu) de la Secció
Guillermo Díaz-Plaja poden ser escanejats o fotocopiats
sempre que es respectin les Lleis de Propietat Intel·lectual
4.2. Condicions de reproducció

vigents. No obstant això, queden exclosos de reproducció
els documents de la biblioteca de reserva i aquells que, pel
seu estat de conservació i/o format, puguin patir un
deteriorament durant el procés d’escanejat o impressió.
2. Els escanejats de llibres de la Biblioteca es faran de
forma gratuïta, i poden sol·licitar-se a distància (boneslletres@boneslletres.cat). La Reial Acadèmia de Bones
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Lletres no fixa cap límit d’escanejat, però es reserva el dret
a oferir una resposta negativa si el volum de material
sol·licitat és massa elevat.
3. En el cas de les fotocòpies de llibres de la Biblioteca,
només podran recollir-se de forma presencial. El preu per
pàgina és de 10 cèntims d’euro. La Reial Acadèmia de
Bones Lletres no fixa cap límit de fotocòpies, però es
reserva el dret a oferir una resposta negativa si el volum de
material sol·licitat és massa elevat.
4. El temps per a l’obtenció de les reproduccions és
variable, i es veu condicionat per la quantitat de material
sol·licitat. Un cop feta la petició, es proporcionarà
informació al respecte a l’usuari.
5. Per sol·licitar escanejats o fotocòpies de documents de
l’Arxiu, cal adreçar-se als responsables d’aquest durant la
visita. Si la petició es considera pertinent, s’autoritzarà el
contacte amb els bibliotecaris per sol·licitar fotocòpies i/o
escanejats seguint les condicions especificades als punts
anteriors (1, 2, 3 i 4 del present apartat).
6. És possible emprar càmeres, mòbils o altres dispositius
per obtenir fotografies dels documents, però cal informar
els responsables i desactivar el flaix.
7. La Reial Acadèmia i els responsables de l’Arxiu es
reserven el dret a restringir o prohibir les reproduccions en
cas de considerar-ho necessari.
Per conèixer les condicions de reproducció de l’Epistolari,
que roman a la Unitat d’Estudis Biogràfics de la Universitat
de Barcelona, cal consultar la normativa de reproducció
d’aquesta unitat.
4.3.

Llengües

i

escriptures

dels Les llengües predominants són el castellà i el català. De
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documents

forma secundària, és possible trobar documents en altres
llengües com el llatí, l’italià, el francès, el portuguès,
l’alemany, l’anglès i el rus.
Trobem, per tant, l’alfabet llatí en la major part dels casos,
tot i que no pot descartar-se l’existència d’algun document
en ciríl·lic.
La major part de la Secció Guillermo Díaz-Plaja no
presenta unes condiciones físiques especials i pot consultar-

4.4.

Característiques

físiques

requeriments tècnics

i

se seguint les normes d’accés sense cap mena de
requeriment tècnic addicional.

No obstant això, el material audiovisual, a causa del seu
suport, encara no es troba accessible.
Quadre de classificació, sumari de les capses verdes de
4.5. Instruments de descripció

l’Arxiu de treball, inventari de les cartes del Creuer,
inventari de material audiovisual, NODAC (nivell de fons)
i ISAAR (CPF).

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
El llegat donat per la família es troba dividit entre dues
5.1. Existència i localització dels institucions: la Reial Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona i la Unitat d’Estudis Biogràfics de la Universitat

originals

de Barcelona.
5.2.

Existència

i

localització

reproduccions

de No hi ha constància de l’existència de còpies o
reproduccions dels documents.
És possible trobar documentació sobre Guillermo DíazPlaja a diferents institucions:
- Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona: disposa de

5.3. Documentació relacionada

dos sobres amb material, un dedicat a Guillermo Díaz-Plaja
com a estudiant de Filosofia i Lletres i, posteriorment, Dret
(01-1671: 7, ES CAT UB 238061); i un altre de Guillermo
Díaz-Plaja des de la vessant professional (professor de
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literatura castellana, expedient de depuració administrativa,
professor de l’Escola Universitària d’Estudis Econòmics,
jubilació, etc.) (01-1671: 9, ES CAT UB 238067)82.
- Arxiu General de la Diputació de Barcelona: dins de
l’àrea d’Educació, cultura i esports de l’Arxiu Històric, es
conserva documentació de l’Institut del Teatre, que va ser
presidida per Guillermo Díaz-Plaja entre el 1939 i el 1970.
- AMAT, Jordi; LOBATO, Elisenda; PÉREZ, Aina. “Cartas
a

G.

Díaz-Plaja”,

Memoria.

Revista

de

Estudios

Biográficos, núm. 3, 2007, pp.109-117.
- AMAT, Jordi. “Guillem Díaz-Plaja, home frontissa. Dues
cartes inèdites del seu fons epistolar”, Revista de
Catalunya, núm. 178, novembre 2002, pp. 45-52.
- AMAT, Jordi. “Guillermo Díaz-Plaja lee a Ramón de
Basterra (1941): un episodio de la cultura fascista
española”, Ínsula, núm. 696, desembre de 2004, pp. 11-17.
5.4. Bibliografia

- BRAVO, Blanca. Guillermo Díaz-Plaja: del YO al
nosotros. Curso de doctorado 1997, tutora Anna Caballé
Masforroll. Universidad de Barcelona, departamento de
Filología Hispánica. Inèdit.
- DÍAZ-PLAJA, Ana; AMAT, Jordi; BRAVO, Blanca
(eds.). Querido amigo, estimado maestro: cartas a
Guillermo

Díaz-Plaja

(1929-1984).

Barcelona:

Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona,
2009. 237 p. (Vides escrites; 2). ISBN 978-84-4753-386-2
- DÍAZ-PLAJA, Guillermo; MARTÍNEZ RUIZ, José
(«Azorín»). “Cartas de Guillermo Díaz-Plaja y Azorín

82

Per veure el llistat de documentació disponible amb més detall, pot consultar-se el següent enllaç:

https://web.archive.org/web/20070609230152/http://www.bib.ub.es/www7/arxiu/diazplaja/7resdiazp.htm
[Última consulta: 1 set. 2016]
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(1965-1967)”, Butlletí de la Unitat d’Estudis Biogràfics,
núm. 3, 1998, pp. 111-115. ISSN 1136-0666
- MONTOLÍO DURÁN, Estrella. Gramática en la
caracterización

de

pragmático

textual

y

Valle-Inclán:
de

análisis

algunos

sintáctico,

mecanismos

de

caracterización. Barcelona: PPU, 1992. 221 p. ISBN
847665300X
- VALDÉS GÁZQUEZ, Ramón. “Un nuevo códice
quevedesco en la Real Academia de Buenas Letras”.
Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona, vol. 51 (2007-2008), 2008, 226-23783.
6. ÀREA DE NOTES
6.1. Notes

-

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
- Creació: 2016, a càrrec de Laura Vílchez Domínguez.
Es reprèn el tractament de l’Arxiu de treball encetat per la
7.1. Autoria i data

família, es selecciona un quadre de classificació i es crea
una NODAC a nivell de fons. A més, es presenta la ISAAR
(CPF) del productor i es redacta una normativa de la Secció
Guillermo Díaz-Plaja.
- Secció Guillermo Díaz-Plaja.
- Normativa de la Secció Guillermo Díaz-Plaja84.

7.2. Fonts

- Testimoni dels familiars de Guillermo Díaz-Plaja i dels
bibliotecaris de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona.

- CRUSET, José. Guillermo Díaz-Plaja. Madrid: Epesa, DL
83

Consultable a: http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/191308/270293

84

Als annexos del present treball es reprodueix de forma completa aquesta normativa.
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1970. 196 p. (Grandes escritores contemporáneos; 33)
- DÍAZ-PLAJA, Ana; ROCA-SASTRE, Elvira; VELA,
Leonor.

Bibliografia

del

Dr.

Guillem

Díaz-Plaja.

Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres, 2007. 99 p.
(Sèries mínor; 12). ISBN 978-84-9332-846-7
- DÍAZ-PLAJA, Ana; AMAT, Jordi; BRAVO, Blanca
(eds.). Querido amigo, estimado maestro: cartas a
Guillermo

Díaz-Plaja

(1929-1984).

Barcelona:

Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona,
2009. 237 p. (Vides escrites; 2). ISBN 978-84-4753-386-2
- DÍAZ-PLAJA, Guillermo. Memoria de una generación
destruida: 1930-1936. Sant Cugat del Vallès: Delos-Aymá,
1966. 185 p. (Fiel contraste; 1).
- DÍAZ-PLAJA, Guillermo. Retrato de un escritor.
Barcelona: Pomaire, 1978. 381 p. ISBN 84-2860-269-7
-

DÍAZ-PLAJA,

Guillermo;

SANTOS,

Dámaso.

Conversaciones con Guillermo Díaz-Plaja. Madrid :
EMESA, DL 1972. 216 p.
- http://www.guillermodiazplaja.com/
- http://www.ub.edu/ebfil/ueb/presentacion.htm
- http://www.ub.edu/ueb/
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).
7.3. Regles o convencions

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de
Cultura. Subdirecció General d’Arxius, 2007.

El primer dels ítems que trobem a l’Àrea d’identificació és l’anomenat “Codi de
referència”, que ja ens dóna una primera indicació sobre la institució a la qual es troben
els documents: no només ens mostra la ubicació de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
de Barcelona, sinó que també ens assenyala que no es troba integrada al Sistema
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d’Arxius de Catalunya (SAC). Bones Lletres no pot entrar a formar part d’aquest
sistema, situació que juga en contra de la seva difusió, però no cal perdre de vista la
possibilitat d’inscriure la Secció Guillermo Díaz-Plaja a un Cens d’arxius per millorarne la visibilitat.
Ja sigui al Cens d’Arxius de Catalunya85 —que abraça tots aquells fons, grups de fons,
col·leccions i documents solts que formin part del patrimoni documental tal com la llei
de patrimoni cultural català el defineix, estiguin o no custodiats en un centre d’arxiu— o
al Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica86, que desenvolupa parcialment el
que la Ley del Patrimonio Histórico Español pauta respecte a la necessitat de tenir un
cens del béns integrants del patrimoni documental.
Si seguim observant, veiem que es tracta d’una fitxa a nivell de Fons, i que per tant és
d’especial valor perquè ens proporciona una imatge clara del conjunt: la seva jerarquia
interna, el seu abast total, un mapa de la diversitat material que recull.
Un altre dels ítems clau de l’àrea d’identificació és la secció “Volum i suport”. Aquesta
secció ens dóna una idea dels materials que componen el fons i la seva tipologia. Tot i
que la NODAC defensa que el fons documental només conté documents d’arxiu i que
se’n descarten béns bibliogràfics, en aquest cas s’ha optat per oferir una visió
integradora.
En apartats anteriors, durant l’estudi de casos pràctics i en resoldre les qüestions
terminològiques87, s’han aportat exemples de fons reconeguts que optaven per la
integració de la biblioteca dins del fons, com a part del llegat del productor, com un
altre dels elements per comprendre la seva vida. Seguint aquest exemple, es reflecteixen
a la NODAC els diferents conjunts bibliogràfics: la Biblioteca de treball, la Biblioteca
d’obra de l’autor, la Biblioteca de referència sobre el productor i el conjunt de duplicats.
Així, la Secció Guillermo Díaz-Plaja segueix l’exemple d’altres institucions que
integren les biblioteques personals, també anomenades biblioteques de treball, al seu

85

http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_d

ocumental/sistema_d_arxius_de_catalunya_sac/instruments_del_sistema/cens_d_arxius_i_inventari/
[Última consulta: 1 set. 2016]
86

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/historia.htm [Última consulta: 1 set. 2016]

87

Punts “1.2.4 Qüestions terminològiques” i “1.4 Recull de bones pràctiques” del present treball.
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quadre de classificació. Ho podem observar en el tractament de fons personals de la
Universitat Autònoma de Barcelona, que incorporen al quadre de classificació punts
com “Biblioteca i Hemeroteca” i “Obra de creació aliena”88. Mentre que “Biblioteca i
Hemeroteca” abasta tot tipus d’obres o articles publicats, siguin o no obra del productor;
“Obra de creació aliena” es reserva per a manuscrits, mecanografiats, etc., siguin o no
produccions de l’autor del fons. A fi de veure exemples concrets, poden consultar-se els
quadres de classificació de José Agustín Goytisolo89, de Jordi Arbonès90, de Bernard
Lesfargues91 o d’Ana Simon92.
La Universitat de Barcelona, per la seva banda, també recull algun exemple de quadre
de classificació que integra la biblioteca, com en el cas del Fons Miquel Porter i Moix93,
que incorpora el punt “Escrits”, on es recullen obres pròpies i obres d’altres dedicades al
món del cinema.
Cal notar també la integració de l’Epistolari, encara que aquest no es troba radicat a la
Reial Acadèmia de Bones Lletres. Tot i la seva ubicació, es tracta d’una part
indestriable del llegat, d’una documentació habitual al fons personals, i no hi ha raó per
no fer-ne esment, més encara si volem mantenir aquesta visió de totalitat i d’integració
de tots els documents.
A més, després de conèixer aquesta informació, és més fàcil entendre les dates. 1909
correspon al primer document generat durant la vida del productor que es conserva a

88

El

quadre

de

classificació

de

referència

pot

consultar-se

al

següent

enllaç:

http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/goytisolo/planes/documents/quadre.pdf [Última consulta: 25
ag. 2016]
89

Disponible

http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/goytisolo/planes/publiques/fgoytisoloquadre.asp

a:
[Última

consulta: 25 ag. 2016]
90

Disponible a: http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/arbones/quadre.php [Última consulta: 25

ag. 2016]
91

Disponible a: http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/lesfargues/quadre.php [Última consulta: 25

ag. 2016]
92

Disponible a: http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/simon/planes/publiques/fsimonquadre.htm

[Última consulta: 25 ag. 2016]
93

Disponible a: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/54585/2/quadreMPM.pdf [Última consulta:

25 ag. 2016]
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l’Arxiu: la partida de naixement94

95

. La segona data, 1984, dóna testimoni de l’any de

la seva mort.
A continuació hi ha l’Àrea de context. Més enllà del nom del productor i la biografia,
que poden completar-se amb la ISAAR (CPF) de Guillermo Díaz-Plaja96, trobem la
història arxivística i les dades sobre l’ingrés.
Aquests elements són de vital importància per entendre la situació de la Secció
Guillermo Díaz-Plaja, i el seu encaix a la Reial Acadèmia de Bones Lletres (o a la
Unitat d’Estudis Biogràfics, en el cas de l’Epistolari). Gràcies a aquesta informació,
sabem en quin estat van ingressar els documents, i quin tractament han rebut. També
ens permet assenyalar una diferència molt marcada que divideix la Secció: trobem
materials que es troben gestionats des de l’Acadèmia i que han aconseguit integrar-se
plenament en la institució, mentre que d’altres (el material arxivístic) ha estat gestionat
per la família.
Com a resultat d’aquesta intervenció familiar a l’Arxiu de treball, destaquem punts
positius, com el fet que ha estat tractat per la família, gent que coneixia de primera mà
el productor i les seves singularitats, de manera que ha patit una desnaturalització
menor. Per contra, el gran punt negatiu és que l’Arxiu de treball no ha aconseguit una
bona simbiosi amb la Reial Acadèmia de Bones Lletres, i la no implicació del personal
ha portat a què es generi un alt grau de desconeixement sobre aquests materials.
Passant a l’Àrea de contingut i estructura, cal comentar en primer lloc el sistema
d’organització. En tot moment, els responsables de la Secció Guillermo Díaz-Plaja van
manifestar els seu desig d’adaptar-se als estàndards, i d’inspirar-se en els referents
institucionals del món de la investigació.
No existeix un quadre de classificació estàndard, però la voluntat dels responsables va
portar a la tria del quadre de classificació promogut des de la Conferència

94

Disponible a CAT XXX Barcelona RABLL Guillermo Díaz-Plaja, capsa 3, carpeta 3.1.

95

Cal notar, però, que aquest no és el document més antic del Fons. El material més antic és el llibre El

Latino de repente, un llibre imprès a València i que data de l’any 1578. (Entrada al CCUC:
http://ccuc.cbuc.cat/record=b3435490~S23*cat).
96

Veure “2.1.2 ISAAR (CPF) de Guillermo Díaz-Plaja”.
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d’Arxivers de les Universitats Espanyoles97, a fi de proposar un model que aspira a
marcar tendència i que emana d’un grup de treball que té el seu focus en el món
universitari i, per tant, de la recerca.
L’intent d’aplicar aquest quadre, però, va demostrar que no era plenament operatiu:
estava escassament desenvolupat en comparació amb altres quadres de classificació, era
massa genèric, no disposava d’apartats per integrar l’Epistolari, la Biblioteca i el
material Audiovisual sense trencar-ne la unitat i no recollia les especificitats d’un fons
d’escriptor (abundant documentació editorial que no té un punt específic, presència de
gran quantitat d’articles de la crítica sobre els seus treballs, necessitat d’un apartat per a
l’obra creativa molt desenvolupat, etc.).
El quadre de classificació de la Universitat Autònoma de Barcelona98, per contra,
permetia resoldre aquests problemes: té un major nivell de concreció, disposa de punts
per a l’Epistolari (“4. Correspondència”), la Biblioteca (“8. Biblioteca i Hemeroteca”) i
els Audiovisuals (“7. Documentació gràfica”) que permeten respectar-ne la unitat, hi ha
un apartat dedicat al món editorial i un altre per a la crítica, l’obra creativa pot
organitzar-se amb més eficàcia, etc. Conseqüentment, s’ha optat per la decisió d’adoptar
aquest quadre de classificació, però amb esmenes lleus.
En primer lloc, s’ha suprimit l’apartat “9. OBRA DE CREACIÓ ALIENA”, que es
destinava a obres de creació manuscrites i mecanografiades d’altres autors diferents del
productor. La Secció Guillermo Díaz-Plaja no disposa d’obres creatives d’altres autors
en format manuscrit o mecanografiat, ni hi ha possibilitats d’integrar-les en el futur (no
cal perdre de vista que vol ser el referent en Guillermo Díaz-Plaja, i per tant no invertirà
recursos en la compra de manuscrits o obres mecanografiades d’altres autors).
Existeixen altres punts dels quals no hi ha documents, com per exemple de l’apartat
referit a documentació sanitària, però s’ha optat per conservar-los: en aquests casos no
es pot dir de forma contundent que no sigui possible incorporar-hi documents en algun
moment del futur.

97

El quadre de classificació complet apareix al primer annex, a “6.1.2 Model de quadre de classificació

de la CAU”.
98

El quadre de classificació complet apareix al primer annex, a “6.1.1 Model de quadre de classificació

de la UAB”.
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El segon dels canvis consisteix a afegir el punt “5.2 Llibres sobre el personatge i/o la
seva obra” a fi de poder inserir-hi tota la Biblioteca d’obres de referència. La resta
d’elements de la Biblioteca quedaven ben integrats al quadre, però l’obra aliena sobre la
figura de Guillermo Díaz-Plaja o sobre la seva obra no tenia un apartat propi. Donat
que el punt 5 estava destinat a Reconeixement i crítica, i que ja presentava l’apartat
“5.1. Articles sobre el personatge i la seva obra”, s’ha considerat adient inserir dins del
punt 5 el nou apartat destinat a llibres sobre Díaz-Plaja i sobre la seva obra. Amb aquest
canvi, el punt “5. Reconeixement i crítica” es presentaria així:

Versió UAB

Versió Secció Guillermo Díaz-Plaja

5.1. Articles sobre el
personatge i la seva obra
5.2. Entrevistes
5.3. Homenatges
5.4. Premis i nomenaments
5.5. Altres

5.1. Articles sobre el personatge i/o la
seva obra
5.2 Llibres sobre el personatge i/o la
seva obra
5.3. Entrevistes
5.4. Homenatges
5.5. Premis i nomenaments
5.6. Altres

Figura 15. Detall de l'adaptació al punt 5 del quadre de classificació

Respecte a l’Àrea de condicions d’Accés i ús, com en el cas d’Informació sobre
avaluació, tria i eliminació, ha estat necessari redactar les normes des de 0, ja que ni la
Secció Guillermo Díaz-Plaja ni la Reial Acadèmia de Bones Lletres disposaven d’una
normativa per escrit.
La dualitat en la gestió de la Secció, ja explicada en parlar de la Història arxivística, té
una repercussió clara en la normativa: algunes de les normes es dicten des de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres, mentre que d’altres vénen marcades per la família, que
tracta els materials d’arxiu.
Així, partint de l’observació de les normes d’institucions referents (principalment, la
Biblioteca Nacional de Catalunya, l’Arxiu Nacional de Catalunya i el Centre de

66

Recursos per a la Recerca, l’Aprenentatge i la Investigació de la UB) i la consulta als
bibliotecaris de Bones Lletres i a la família, s’ha creat una proposta de normativa99.
En el cas de les llengües, no resulten estranyes si es coneix la història del productor.
Díaz-Plaja va escriure en castellà i en català, i eren les seves llengües d’ús habitual. Les
altres llengües romàniques responen a la seva vessant filològica, i l’alemany i l’anglès
també tenen presència a la seva Biblioteca de treball. L’anglès, a més, guanya apareix
també a l’Arxiu de treball: Guillermo Díaz-Plaja va ser professor visitant a la
Universitat de Buffalo, i membre de la Society of Spanish and Spanish-American
Studies. Respecte al rus, Guillermo Díaz-Plaja va viatjar a Rússia amb l’Associació de
Crítics i Escriptors, i va establir contactes que el van acompanyar durant la resta de la
seva vida (fins i tot algunes de les seves obres, per exemple, van ser traduïdes a aquest
idioma).
El següent dels apartats a destacar correspon a Característiques físiques i
requeriments tècnics. S’especifica que el material audiovisual encara no és
consultable. En el moment de la redacció d’aquest treball, els responsables de la Secció
Guillermo Díaz-Plaja es troben en procés per canviar això, i pretenen treballar amb la
Fonoteca de la Biblioteca Nacional de Catalunya (on s’han dipositat de forma temporal
alguns dels materials) i amb la Filmoteca de Catalunya, a fi de transferir els
audiovisuals a suports accessibles.
Passant a l’Àrea de documentació relacionada, s’ha parlat ja en diverses ocasions del
fet que no tot la Secció Guillermo Díaz-Plaja es troba al mateix lloc, donat que
l’epistolari es troba a la Unitat d’Estudis Biogràfics de la UEB. És una singularitat
abastament comentada.
També podem veure que hi ha documentació relacionada a d’altres arxius, com per
exemple l’Arxiu Històric de la UB i l’Arxiu de la Diputació de Barcelona. El nombre
d’institucions i documents d’aquest punt, però, podria ampliar-se. En aquest treball
només s’inclouen aquells que s’han pogut verificar, però tenint en compte la gran
quantitat de càrrecs que va exercir Díaz-Plaja i el nombre d’institucions de les quals va
ser-ne membre, és pràcticament segur que aquest apartat podrà créixer en el futur.
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És possible consultar-la al segon dels annexos del treball (“6.2 Normativa de la Secció Guillermo Díaz-

Plaja).
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Només cal afegir una darrera precisió sobre aquesta àrea: en elaborar el llistat per a
l’apartat de Bibliografia, s’han inclòs totes les obres elaborades a partir de la Secció
Guillermo Díaz-Plaja, versin o no sobre la figura del productor. S’ha considerat
important afegir-les per dos motius: en primer lloc, per tenir un llistat el més complet
possible. En segon terme, perquè mostra als interessats en la Secció que aquesta no
només permet produir estudis sobre Guillermo Díaz-Plaja, sinó que la temàtica és molt
àmplia i pot donar respostes a una gran varietat de perfils dins de l’àmbit humanístic.
Finalment, l’Àrea de control de la descripció permet veure fins a quin punt s’ha
arribat, i consigna les fonts, de manera que facilita el treball de cara a la continuïtat i
d’un futur treball per aprofundir en els nivells de descripció.
2.1.2 ISAAR (CPF)
ISAAR (CPF)
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

1.1 Tipus d’entitat

Persona

1.2 Forma autoritzada del nom

Díaz-Plaja Contestí, Guillermo (1909-1984)

1.3 Formes paral·leles del nom

Díaz-Plaja Contestí, Guillem

1.4 Formes normalitzades del
nom segons altres regles

No és pertinent.
Zaid
Nota: Pseudònim emprat entre 1924 i 1925 en
publicacions periòdiques. Hi ha mostres a CAT
XXX Barcelona RABLL Guillermo Díaz-Plaja,
capsa 16, carpeta 16.1.

1.5 Altres formes del nom
Félix Carranza
Nota: Pseudònim emprat durant l’any 1925 en
publicacions periòdiques. Hi ha mostres a CAT
XXX Barcelona RABLL Guillermo Díaz-Plaja,
capsa 16, carpeta 16.1.
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G. Díaz Zaid
Nota: Pseudònim amb el qual publica per primer
cop en la premsa periòdica, en la qual debuta amb
una prosa poètica. Referència: Heraldo de Gerona,
Año XXVI, jueves 2 de julio de 1924, nº 1728,
“Poema del amanecer”. Pot consultar-se a la
Secció Guillermo Díaz-Plaja.

Sagitario
Nota: pseudònim emprat durant els inicis dels anys
40 per a les seves publicacions a Destino.
Cita: “Otra sección era de la “Arte y Letras”,
donde colaboraban Guillermo Díaz-Plaja (con el
seudónimo Sagitario, al principio (...).” GELI y
CLAVERÍA, Las tres vidas de Destino, pàg. 35.
2. ÀREA DE DESCRIPCIÓ

2.1 Dates d’existència

1909-1984
Veure el punt “2.2. Història del productor” de la

2.2 Història

NODAC (nivell Fons) de la Secció Guillermo
Díaz-Plaja.
- Àfrica: Etiòpia, Kènia, Tanzània, Tunísia,
Uganda, Zagreb.

2.3 Llocs (presentats per ordre
100

alfabètic)

Nota: Díaz-Plaja va escriure, inspirat pels seus
viatges a l’Àfrica, África por la cintura: Etiopía,
Kenya, Tanzania, Uganda. Notas a un safari
fotográfico.
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Sempre que és possible, es fa l’intent d’esmentar com a nota la producció literària de Guillermo Díaz-

Plaja relacionada amb els diferents llocs. No apareixen tots els llibres de forma exhaustiva, sinó que se’n
fa una selecció.
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-Amèrica: Argentina, Caracas (Creuer del 1934),
Cuba (Creuer del 1934), Chicago, Curaçao (Creuer
del 1934), La Guaira, Mèxico, Nova York (Creuer
del 1934. Posteriorment, estada a Buffalo com a
professor), Panamà (Creuer del 1934), Perú,
Puerto Cabello (Creuer del 1934), San Juan de
Puerto Rico (Creuer del 1934), Veneçuela (Creuer
del 1934).
Nota: Deprés del Creuer de 1934, Guillermo DíazPlaja va continuar visitant Llatinoamèrica en
diverses ocasions. Va ser un gran estudiós de la
literatura hispanoamericana. Escriu llibres inspirat
per Amèrica, com per exemple Con variado
rumbo.

- Àsia: Xina.
Nota: A propòsit de Xina, Díaz-Plaja va escriure
China en su laberinto.

- Europa:
 Espanya: Barcelona, Cadis (Creuer del 1934),
Granada, Girona, Illes Canàries (Creuer del 1934),
Madrid (estudis de doctorat), Mallorca (Creuer de
1933), Manresa (naixement), Melilla (servei
militar), diversos pobles de la Costa Brava
(vacances de la infància).
Europa:

Alemanya,

Àustria,

França,

Gran

Bretanya, Grècia, Itàlia, Rússia, Turquia
Nota: El Creuer del 1933 va ser la gènesi de Cartes
de navegar. Els seus viatges per Espanya i Europa
van inspirar l’obra El viajero y su luz, mentre que
Europa i Amèrica van permetre la creació de Con
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variado rumbo. Com a obra exclusivament
europea, trobem El encanto de Europa.

2.4 Estat jurídic

No és pertinent.
- Periodista
- Escriptor (narrativa, poesia, teatre, assaig,
divulgació, llibres de text, etc.)
- Doctor en Filosofia i Lletres
- Ajudant de classes pràctiques de la Càtedra de
Llengua i Literatura Espanyola de la Universitat
Autònoma de Barcelona (actual Universitat de
Barcelona)
- Professor adjunt de la Càtedra Valbuena de la
Universitat

Autònoma

de

Barcelona

(actual

Universitat de Barcelona)
- Professor de l’Institut Escola Pi i Margall de
2.5 Funcions, ocupacions i
activitats

Barcelona
- Director de la secció d’Art Dramàtic del
Conservatori del Liceu de Barcelona
- Catedràtic numerari de Literatura en l’Institut
Jaime Balmes de Barcelona
- Director de l’Institut del Teatre de Barcelona
- Professor d’Estètica i Filosofia de l’Art de
l’Escola Superior de Belles Arts de Barcelona
- Acadèmic corresponent (per Catalunya) de la
Real Academia Española
- Acadèmic de la Real Academia Española, lletra P
– Vocal del Patronato Menéndez y Pelayo (CSIC)
– Acadèmic corresponent de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid
- Doctor en Dret

2.6 Atribucions/fonts legals

Els documents no es troben a la Secció Guillermo
Díaz-Plaja.
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2.7

Estructura

Genealogia

interna/

No és pertinent.
Guillermo Díaz-Plaja va néixer l’any 1909, i va
morir durant el 1984, de manera que va viure els
principals esdeveniments del segle XX.
L’any 1914, la mort de l’arxiduc Francesc Ferran,
que havia de ser el futur rei d’Àustria, va
convertir-se en la detonant de la Primera Guerra
Mundial (1914-1918). Les tensions internacionals i
els fracassos diplomàtics acumulats al llarg dels
anys van esclatar.

Espanya, sota el govern del rei Alfons XIII, va
mantenir-se neutral a l’enfrontament, fet que va
permetre la seva revitalització als mercats enmig
2.8 Context General

dels països en guerra. No obstant això, la situació a
Espanya era difícil. El bipartidisme monàrquic
començava a entrar en crisi a causa de la difícil
situació de les classes obreres, la grip espanyola va
irrompre durant l’any 1918 deixant nombrosos
morts al país i el Desastre d’Annual del 1921 va
contribuir a augmentar la inestabilitat política.
L’any 1923, en un intent d’estabilitzar la situació,
s’instaurà a Espanya la Dictadura de Primo de
Rivera (1923-1930), que pretenia restaurar la
monarquia un cop assolida l’estabilitat.
Aquest intent, però, va fracasar, i l’any 1931 es va
declarar la Segona República Espanyola (19311939). Durant el primer bienni (1931-1933), el
president Manuel Azaña va intentar impulsar tota
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mena de reformes, amb la intenció d’obrar un
canvi profund en el país. Tot i això, alguns sectors
conservadors es van oposar a aquestes reformes, i
el feixisme va començar a guanyar terreny.

El següent bienni (el bienni conservador, 19331936), encapçalat pel president Alejandro Lerroux,
va caracteritzar-se per l’augment de la tensió i dels
disturbis.

Durant aquests anys, el 1934, Lluís Companys va
proclamar l’Estat Català, un nou entrebanc per al
govern de Lerroux.
L’any 1936 els generals Franco, Mola i Sanjurjo,
entre d’altres, va iniciar un cop d’estat. Com a
conseqüència,
Espanyola

va

esclatar

(1936-1939),

la
que

Guerra
va

Civil

sacsejar

violentament el país.
L’enfrontament va acabar amb la victòria del
bàndol feixista, i Francisco Franco va assolir el
paper de cap d’estat en la nova dictadura
(Dictadura franquista, 1939-1975).

Durant els primers anys, la dictadura es va
caracteritzar per la persecució als vençuts i als
contraris al règim, el pacte amb les forces feixistes
de Hitler i Mussolini i l’intent d’instaurar una
política d’autarquia i racionalització. Els anys de la
postguerra van ser extremadament durs.
L’any 1939 va esclatar la Segona Guerra Mundial
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(1939-1945), que va colpejar Europa com cap
conflicte bèl·lic ho havia fet fins aleshores. La
guerra, que enfrontava les potències de l’Eix amb
els Aliats, va acabar amb la victòria d’aquests
darrers.

Espanya no va participar al conflicte a causa de la
seva difícil situació, però sens dubte els resultats
de la guerra van afectar el país: la victòria dels
Aliats i la derrota de les potències de l’Eix va
portar a Espanya a l’aïllament a causa del seu
règim polític dictatorial, fet que va contribuir a les
polítiques

d’autarquia

i

racionalització

ja

esmentades.

Amb el temps, però, el règim va tractar de
modernitzar-se

i

introduir

els

tecnòcrates,

especialment a partir de l’any 1959, en un intent de
millorar les condicions al país.
A la resta del món es lliurava l’anomenada Guerra
Freda (1947-1991), i Espanya no va restar
indiferent: Franco va permetre la presència militar
dels Estats Units a Espanya a canvi d’ajut
econòmic per pal·liar la situació del país.
Franco va morir l’any 1975, iniciant així un
període d’intens canvi polític. Començà la
Transició espanyola, amb Joan Carles de Borbó
com a nou cap d’estat.
L’any 1978 els espanyols van votar i aprovar la
nova

constitució,

establint

una
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monarquia

parlamentària.

Paulatinament,

la

situació

democràtica a Espanya es va normalitzar, així com
els seus vincles amb altres països europeus.

El 1982, Espanya va signar el seu ingrés a
l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord
(OTAN), tot i el rebuig social.
3. ÀREA DE RELACIONS

Primera relació
Forma
autoritzada
3.1 Nom identificador de la
institució, persones o famílies
relacionades

del nom
Altres
formes

del

nom

Concepción

Taboada

Bonastre,

Conchita,

Conxita
Familiar

3.2 Naturalesa de la relació

Esposa de Guillermo Díaz-Plaja des del 29 de

3.3 Descripció de la relació
3.4 Dates de la relació

Concepció Taboada i Bonastre

novembre de 1935.
ISO 8601

1933 - 1984/07/27

Segona relació
Forma
3.1 Nom identificador de la
institució, persones o famílies
relacionades

autoritzada

Concepció Díaz-Plaja i Taboada

del nom
Altres
formes

del Conchita

nom
3.2 Naturalesa de la relació
3.3 Descripció de la relació

Familiar
Filla de Guillermo Díaz-Plaja i Concepció
Taboada.
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3.4 Dates de la relació

ISO 8601

1936 - 1984/07/27

Tercera relació
Forma
3.1 Nom identificador de la
institució, persones o famílies
relacionades

autoritzada

Guillermo Luis Díaz-Plaja Taboada

del nom
Altres
formes

del

nom
Familiar

3.2 Naturalesa de la relació

Fill de Guillermo Díaz-Plaja i Concepció

3.3 Descripció de la relació
3.4 Dates de la relació

Taboada.
ISO 8601

1939 - 1984/07/27

Quarta relació
Forma
autoritzada
3.1 Nom identificador de la

Aurora Díaz-Plaja Taboada

del nom

institució, persones o famílies
relacionades

Altres
formes

del

nom
Familiar

3.2 Naturalesa de la relació

Filla de Guillermo Díaz-Plaja i Concepció

3.3 Descripció de la relació
3.4 Dates de la relació

Taboada.
ISO 8601

1941 - 1984/07/27

Cinquena relació
Forma
3.1 Nom identificador de la

autoritzada

institució, persones o famílies

del nom

relacionades

Victoria Díaz-Plaja Taboada

Altres
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formes

del

nom
Familiar

3.2 Naturalesa de la relació

Filla de Guillermo Díaz-Plaja i Concepció

3.3 Descripció de la relació
3.4 Dates de la relació

Taboada.
ISO 8601

1945 - 1984/07/27

Sisena relació
Forma
autoritzada
3.1 Nom identificador de la

María José Díaz-Plaja Taboada

del nom

institució, persones o famílies
relacionades

Altres
formes

del

nom
Familiar

3.2 Naturalesa de la relació

Filla de Guillermo Díaz-Plaja i Concepció

3.3 Descripció de la relació
3.4 Dates de la relació

Taboada.
ISO 8601

1947 - 1984/07/27

Setena relació
Forma
autoritzada
3.1 Nom identificador de la

Anna Díaz-Plaja Taboada

del nom

institució, persones o famílies
relacionades

Altres
formes

del Ana María, Ana, Anna

nom
Familiar

3.2 Naturalesa de la relació

Filla de Guillermo Díaz-Plaja i Concepció

3.3 Descripció de la relació
3.4 Dates de la relació

Taboada.
ISO 8601

1951 - 1984/07/27

77

Vuitena relació
Forma
3.1 Nom identificador de la autoritzada

Mercedes Díaz-Plaja Contestí

institució, persones o famílies del nom
relacionades

Altres formes Mercedes Díaz Plaja, Mercedes Díaz-Plaja i
del nom

Contestí
Familiar

3.2 Naturalesa de la relació

Filla de Francisco Díaz Contestí i Josefa Plaja

3.3 Descripció de la relació
3.4 Dates de la relació

Ibarán; germana de Guillermo Díaz-Plaja.
1910 – 1984

ISO 8601

Novena relació
Forma
3.1 Nom identificador de la autoritzada

Pilar Díaz-Plaja Contestí

institució, persones o famílies del nom
relacionades

Altres formes
del nom

Familiar

3.2 Naturalesa de la relació

Filla de Francisco Díaz Contestí i Josefa Plaja

3.3 Descripció de la relació
3.4 Dates de la relació

Pilar Díaz Plaja, Pilar Díaz-Plaja i Contestí

Ibarán; germana de Guillermo Díaz-Plaja.
1912 – 1984

ISO 8601

Desena relació
Forma
autoritzada
3.1 Nom identificador de la
institució, persones o famílies
relacionades

Aurora Díaz-Plaja Contestí

del nom
Altres
formes

del Aurora Díaz Plaja, Aurora Díaz-Plaja i Contestí

nom
3.2 Naturalesa de la relació

Familiar
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Escriptora, traductora i bibliotecària. Filla de
Francisco Díaz Contestí i Josefa Plaja Ibarán;

3.3 Descripció de la relació

germana de Guillermo Díaz-Plaja.
3.4 Dates de la relació

1913 – 1984

ISO 8601

Onzena relació
Forma
autoritzada
3.1 Nom identificador de la

Fernando Díaz-Plaja Contestí

del nom

institució, persones o famílies
relacionades

Altres
formes

del

nom

Fernando Díaz Plaja, Ferran Díaz-Plaja, Ferran
Díaz-Plaja i Contestí
Familiar

3.2 Naturalesa de la relació

Historiador, escriptor i periodista. Fill de
Francisco Díaz Contestí i Josefa Plaja Ibarán;

3.3 Descripció de la relació

germà de Guillermo Díaz-Plaja.
3.4 Dates de la relació

ISO 8601

1919-1984

Dotzena relació
Forma
autoritzada
3.1 Nom identificador de la

José Augusto Trinidad Martínez Ruiz

del nom

institució, persones o famílies
relacionades

Altres
formes

del Azorín, José Martínez Ruiz

nom
3.2 Naturalesa de la relació

Temporal
Novel·lista, assagista, dramaturg i crític literari.
Seient P a la Real Academia de la Lengua

3.3 Descripció de la relació

Española. Guillermo Díaz-Plaja va ser el seu
successor.
Existia, a més, una relació cordial entre tots dos
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autors, i se’n conserven cartes.
És possible consultar algunes de les epístoles
entre els dos escriptors, i fins i tot cartes de
Guillermo Díaz-Plaja a la vídua d’Azorín, al
següent

article:

DÍAZ-PLAJA,

Guillermo;

MARTÍNEZ RUIZ, José («Azorín»). “Cartas de
Guillermo Díaz-Plaja y Azorín (1965-1967)”,
Butlletí de la Unitat d’Estudis Biogràfics, núm.
3, 1998, pp. 111-115. ISSN 1136-0666.
? – 1967

ISO 8601

3.4 Dates de la relació

Tretzena relació
Forma
autoritzada
3.1 Nom identificador de la

Martí de Riquer i Morera

del nom

institució, persones o famílies
Altres

relacionades

formes

del Martín Riquer Morera

nom
Associativa, familiar

3.2 Naturalesa de la relació

Medievalista i erudit, íntim amic de Guillermo
Díaz-Plaja. Tots dos van compartir confidències

3.3 Descripció de la relació

i tertúlies literàries durant anys.
ISO 8601

3.4 Dates de la relació

? – 1984

4. ÀREA DE CONTROL

4.1 Identificador del registre

ES CAT RABLL FPGDiC*

d’autoritat

*Carrer del Bisbe Caçador, 3, 08002 Barcelona

4.2

Identificadors

de

institució

la

Secció Guillermo Díaz-Plaja
- ISAAR (CPF)- Norma Internacional sobre los

4.3 Regles i/o convencions

registros de Autoridad de Archivos relativos a
Instituciones, Personas y Familias. Traducción
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Española de ISAAR (CPF) International Standard
Archival Authority Record For Corporate Bodies,
Persons and Families, 2nd ed., Camberra:
International Council on Archives, 2004.
- ISO 8601- Data elements and interchange
formats- information interchange- Representation
of dates and times, 2nd ed., Geneva: International
Standards Organization.
4.4 Estat d’elaboració

En procés de millora.

4.5 Nivell de detall

Complet, però superficial.

4.6 Dates de creació, revisió o
eliminació
4.7 Llengües i escriptures

ISO 8601

2016/05/29 (data de creació)
Català.
- Secció Guillermo Díaz-Plaja.
- Normativa de la Secció Guillermo Díaz-Plaja101.

- Testimoni dels familiars de Guillermo Díaz-Plaja
i dels bibliotecaris de la Reial Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona.
4.8 Fonts
- CRUSET, José. Guillermo Díaz-Plaja. Madrid:
Epesa, DL 1970. 196 p. (Grandes escritores
contemporáneos; 33)
- DÍAZ-PLAJA, Ana; ROCA-SASTRE, Elvira;
VELA, Leonor. Bibliografia del Dr. Guillem DíazPlaja. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones
Lletres, 2007. 99 p. (Sèries mínor; 12). ISBN 978-

101

Als annexos del present treball es reprodueix de forma completa aquesta normativa. (“6.2 Normativa

de la Secció Guillermo Díaz-Plaja”).
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84-9332-846-7
- DÍAZ-PLAJA, Ana; AMAT, Jordi; BRAVO,
Blanca (eds.). Querido amigo, estimado maestro:
cartas a Guillermo Díaz-Plaja (1929-1984).
Barcelona:

Publicacions

i

Edicions

de

la

Universitat de Barcelona, 2009. 237 p. (Vides
escrites; 2). ISBN 978-84-4753-386-2
- DÍAZ-PLAJA, Guillermo. Memoria de una
generación destruida: 1930-1936. Sant Cugat del
Vallès: Delos-Aymá, 1966. 185 p. (Fiel contraste;
1).
- DÍAZ-PLAJA, Guillermo. Retrato de un escritor.
Barcelona: Pomaire, 1978. 381 p. ISBN 84-2860269-7
- DÍAZ-PLAJA, Guillermo; SANTOS, Dámaso.
Conversaciones con Guillermo Díaz-Plaja. Madrid
: EMESA, DL 1972. 216 p.
- http://www.guillermodiazplaja.com/
- http://www.ub.edu/ebfil/ueb/presentacion.htm
- http://www.ub.edu/ueb/
4.9 Notes de manteniment

Registre elaborat per Laura Vílchez Domínguez.
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3. PROPOSTES I LÍNIES DE TREBALL FUTURES
3.1 Conservació i preservació
En primer lloc, cal atendre les propostes relacionades amb la conservació i preservació
dels documents.
Pel que fa als llibres, el tipus de material més abundant a la Secció Guillermo DíazPlaja, es troben en diferents situacions. Mentre que alguns gaudeixen d’una ubicació en
vitrines que els permet situar-se a recer de molts dels perills habituals que afecten la
seva conservació, la major part estan col·locats en prestatges normals.
Aquesta proposta no es planteja adquirir vitrines per a tots els documents, però sí
garantir uns mínims: alguns dels llibres es troben en prestatges molt atapeïts, i fins i tot
trobem exemplars que reposen sobre d’altres. Caldria evitar aquestes situacions, cercant
nous espais per descongestionar les lleixes.
Respecte als materials audiovisuals i les fotografies, aquests requereixen un tractament
integral: cal trobar una ubicació adient donades la seva fragilitat i les seves
característiques especials, i adquirir contenidors que responguin a les necessitats dels
documents. També seria recomanable realitzar còpies d’aquests documents en format
digital, tant per facilitar-ne la consulta com per prevenir-ne el deteriorament durant el
seu ús.
Passant als documents de l’Arxiu de treball i de l’Arxiu d’idees, novament hauria de
vetllar-se per aconseguir més espai: algunes de les capses que contenen els documents
es troben molt plenes, i fan que la manipulació dels materials pugui suposar un
deteriorament addicional. Caldria, doncs, augmentar el nombre de capses.
Un altre problema dels contenidors de l’Arxiu de treball i de l’Arxiu d’idees és que són
de materials no formulats per a la preservació, i caldria pensar en fer l’esforç de
substituir-los, més encara si tenim en compte que es tracta de material de preservació
permanent: l’ús de capses, carpetes i fundes amb un PH neutre adient i reserva alcalina
afavoriria la conservació, i encapsular els materials amb fundes d’aquestes
característiques faria menys agressiva la consulta dels documents.
La darrera de les qüestions relacionada amb els contenidors seria la possibilitat
d’adquirir un moble tipus planera que permeti desar els documents de major format
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(títols acadèmics, cartells, fotografies, etc.) sense necessitat de doblegar-los. Alguns
materials, a causa de la seva mida, es desen enrotllats, i convindria evitar aquesta
pràctica que deforma els documents i en dificulta la consulta.
Cal dir, a més, que han de retirar-se els clips i les grapes a fi d’evitar el pòsit de rovell
que roman als documents, i en cas de fer nous ingressos a la Secció Guillermo DíazPlaja, aconseguir que aquests elements no hi siguin presents. Així mateix, han d’evitarse les fundes que no estiguin pensades específicament per a la preservació.
A banda d’això, s’hauria d’incidir amb més força en el fet de desterrar definitivament la
pràctica de l’enganxat: seguint teories de tractament arxivístic avui rebutjades, a l’Arxiu
de treball s’insistia a enganxar els retalls de diari sobre fulls de paper, pràctica agressiva
que comporta uns perills addicionals innecessaris a causa d’alguns dels components
presents als adhesius.
Finalment, com a darrera observació, cal esmentar el mobiliari de la Secció Guillermo
Díaz-Plaja. Tot i que és més recomanable emprar mobiliari metàl·lic per prevenir
l’aparició d’insectes que podrien malmetre els documents, en aquest cas es descarta
aquesta opció. Molts dels mobles són donatius de la família Díaz-Plaja, i formaven part
del despatx original del productor. D’altres pertanyen a la Reial Acadèmia de Bones
Lletres, i realitzar un canvi trencaria amb l’estètica de la institució. Per tant, encara que
representin un perill addicional per tractar-se de mobles de fusta, no pot pensar-se en la
substitució.

3.2 Descripció
Les tasques bàsiques que cal resoldre amb major urgència són les següents: crear nous
instruments de descripció i tractar l’Arxiu d’idees. L’elaboració de nous instruments de
descripció (catàlegs i/o inventaris), partint del quadre de classificació de la NODAC de
la Secció Guillermo Díaz-Plaja, permetrà aprofundir en el contingut de les diferents
subseccions: l’Arxiu de treball, l’Arxiu d’idees, l’Epistolari, etc. El tractament de
l’Arxiu d’idees, per la seva banda, és urgent en tant que aquests documents romanen
intactes, i no existeix cap tipus d’instrument de descripció. Caldria fer un tractament
bàsic de preservació i descripció a fi de posar a l’abast dels investigadors les
possibilitats que pugui oferir, encara desconegudes.
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També podem esmentar una acció ja encetada que podria tenir continuïtat: l’ampliació
de l’Àrea de relacions de la ISAAR (CPF), en aquest cas a través d’una col·laboració
més estreta amb la Unitat d’Estudis Biogràfics de la UB. L’ampliació d’aquest apartat
permetria augmentar l’atractiu dels materials de la Secció Guillermo Díaz-Plaja: un
investigador que inicialment no se sentiria inclinat a la consulta dels documents
arxivístics, podria descobrir la relació del productor amb algun individu que sigui
objecte del seu estudi, donant així una nova mirada a les possibilitats de la Secció.
A més, es podrien endegar iniciatives noves, com llistar tots els llibres amb dedicatòria
que conté la Biblioteca de treball de Guillermo Díaz-Plaja i elaborar un registre de
dedicatòries, projecte que la Universitat Autònoma de Barcelona ha dut a terme amb
fons personals de característiques similars102. Les dedicatòries podrien esdevenir un
recurs de gran interès per a l’estudi de les relacions entre escriptors i erudits.
Finalment, a mig camí entre el tractament arxivístic i la difusió, es possible plantejar la
integració dels instruments de descripció en una eina com ICA-AtoM, amb l’objectiu de
millorar la consulta i, potser, tenir les bases per crear un punt de consulta virtual en el
futur.
3.3 Difusió
En l’àmbit de la difusió, cal orientar les iniciatives a augmentar la visibilitat de la Secció
Guillermo Díaz-Plaja. Que el lloc web estigui enllaçat dins de les pàgines d’institucions
conegudes, amb més flux de visitants, pot donar a conèixer el llegat.
Entre les primeres pàgines a les quals seria interessant vincular-se, trobem el Cens
d’Arxius de Catalunya, organitzat des de la Subdirecció General d’Arxius i Museus del
Departament de Cultura de la Generalitat, i el lloc web de Patrimoni d’Editors i Editats
de Catalunya, impulsat per la Biblioteca Nacional de Catalunya.
En el cas del Cens d’Arxius, es tracta d’una bona oportunitat per fer més visible el
material d’arxiu de la Secció Guillermo Díaz-Plaja. Donades les condicions d’aquests
documents i les de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, no és possible integrar-se al
Registre d’Arxius de Catalunya, i per aquest motiu el Cens d’Arxius esdevé una eina
encara més valuosa. L’adscripció al Cens permetria vincular la documentació arxivística
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a un dels instruments del Sistema d’Arxius i Gestió Documental, referent del món
arxivístic català, i garantiria l’aparició de la Reial Acadèmia de Bones Lletres a la
documentació oficial del Departament de Cultura, arribant així a més usuaris potencials.
El lloc de Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya és també un focus d’interès, ja que
permet que la Secció Guillermo-Díaz Plaja aparegui en un lloc web impulsat per la
Biblioteca Nacional de Catalunya, un dels grans models catalans de l’àmbit dels fons
personals. Com el seu nom indica, la pàgina recull informació sobre editors i editats a
territori català, independentment de la seva nacionalitat o de si el seu llegat es troba a la
Biblioteca Nacional de Catalunya o no103.
Es podria, doncs, sol·licitar la creació d’una notícia per a Guillermo Díaz-Plaja. En
aquesta entrada, seguint el model d’altres autors, es podrien incloure una breu nota
biogràfica, l’enllaç a l’article de Viquipèdia, l’adreça del lloc web de la Reial Acadèmia
de Bones Lletres i de la Unitat d’Estudis Biogràfics de la UB (institucions a les quals
s’allotja el llegat del productor) i la pàgina web oficial de Guillermo Díaz-Plaja.
L’aparició al lloc web, a més, estaria especialment relacionada amb la pàgina perquè
Guillermo Díaz-Plaja va treballar per a algunes editorials de les quals hi ha registre
(Argos, Aymà, Barcino, Catalònia, Gustavo Gili...). Fins i tot, al mateix Arxiu de
treball, hi ha dues capses dedicades en exclusiva a documentació editorial, amb
diferents contractes, detalls de cobraments, intercanvis entre el productor i les editorials,
etc.
L’adhesió a llocs webs d’aquest tipus, més amplis i que integren diversos llegats, i la
presència a recursos i instruments arxivístics o de difusió del patrimoni documental, és
de gran ajut per a fons com el que ara ens ocupa. El llegats que no s’allotgen a grans
institucions tenen majors problemes per aconseguir visibilitat, i moltes vegades l’escàs
nombre d’usuaris va lligat sobretot al desconeixement de la seva existència, i de les
seves possibilitats. Les pàgines que aglutinen fons de diferents institucions, que
reuneixen petits esforços a fi d’aconseguir sumar i guanyar en difusió, són un
component indestriable a l’hora de situar els fons personals més aïllats al mapa del món
arxivístic.
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També es pot integrar el material d’arxiu de la Secció Guillermo Díaz-Plaja al Catàleg
Col·lectiu de les Universitats Catalanes. La Reial Acadèmia de Bones Lletres hi
col·labora, i disposa dels mitjans per crear una notícia al catàleg, com ja ha fet en el cas
d’altres llegats que es troben a la institució104.
El salt a aquests espais, per tant, constituiria el primer pas, a partir del qual se’n podrien
fer d’altres. Per exemple, un cop integrat al CCUC, la notícia del material arxivístic
podria aspirar a aparèixer a llocs webs similars a nivell nacional.
Hi ha encara una altra línia de difusió que s’allunya de l’anterior, i que té un caire més
museístic. Partint de la inspiració de les cases museu d’escriptors, es podria fer quelcom
similar a la Secció Guillermo Díaz-Plaja: incorporar rètols que identifiquin alguns dels
elements de la sala (imatges, títols acadèmics, cartells, mobiliari original, etc.),
confeccionar cartells i/o pòsters informatius... a fi de crear una exposició dins de la
mateixa Secció Guillermo Díaz-Plaja, i oferir la possibilitat de realitzar visites més
similars a les que trobaríem a les cases museu.
Es podria, a més, enregistrar un vídeo explicatiu que realitzi un recorregut per la Secció
Guillermo Díaz-Plaja, fent una breu nota biogràfica del productor, parlant dels
documents i elements que s’hi troben i esbossant les possibilitats que poden oferir.
Aquesta exposició, a més, es veuria reforçada per l’emplaçament únic al qual s’ubica la
Secció: el Palau Requesens, monument qualificat com a bé cultural d’interès nacional i
que data els seus orígens al segle XIII.
Una acció de difusió d’aquestes característiques obriria aquest espai i el material a un
nombre d’usuaris més ampli, i ajudaria a la Secció Guillermo Díaz-Plaja a integrar-se en
els circuits de turisme cultural.
3.4 Cooperació
Com ja s’ha començat a fer, la Secció Guillermo Díaz-Plaja podria seguir incorporant
becaris i estudiants de diferents vessants i branques del coneixement a fi d’enriquir el
llegat amb el seu treball i, a més, mostrar l’abast interdisciplinar dins de l’àmbit de les
Humanitats que presenten els documents.
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També, des de la Secció Guillermo Díaz-Plaja, podrien vincular-se amb les universitats
a fi d’oferir propostes de treballs finals (de grau i de màster). El llegat també disposa, a
banda de l’Arxiu de treball, de material patrimonial per a altres tipus d’estudis: trobem,
per exemple, la secció de reserva, amb llibres antics datats entre el segle XVI i principis
del segle XX. La Biblioteca també és prou completa com per permetre una gran varietat
de treballs relacionats amb el món del llibre i les humanitats.

88

4. CONCLUSIONS
La realització del present treball ha permès, en primer lloc, elaborar una ressenya
sintètica de la bibliografia sobre fons personals d’escriptors, que s’insereixen dins de la
categoria dels fons personals privats. A través de la recopilació d’aquesta informació ha
estat possible veure que, tot i que el nombre d’estudis orientats a aquest perfil de
productor és escàs, gaudeixen d’un interès innegable: una gran varietat d’institucions
s’interessen per aquests fons, i progressivament guanyen popularitat.
Un altre dels objectius en iniciar l’estudi era recopilar un recull de bones pràctiques a fi
de veure on s’ubiquen aquests fons personals, com es gestionen (tractament, instruments
de descripció, difusió, etc.) i quines praxis poden servir com a model per a la Secció
Guillermo Díaz-Plaja. La compilació d’exemples, a més d’aportar idees, ha permès
reiterar allò que ja s’havia anunciat durant l’elaboració de la ressenya bibliogràfica: el
nombre d’institucions amb aquest tipus de fons creix dia rere dia, el llegat dels
escriptors cada cop desperta més interès entre els usuaris i els centres i de mica en mica
s’avança cap al seu reconeixement, valoració, tractament i difusió.
A més, la cerca de bones pràctiques i la localització de llocs on s’ubiquen aquesta
tipologia de fons personals contribueix a oferir el que possiblement poden considerar-se
alguns models de centres de custòdia de llegats d’escriptors. Així, encara que en moltes
ocasions aquests fons acaben en mans d’institucions a les quals va vincular-se en vida el
productor (cases-museu, fundacions, arxius privats que romanen en mans de familiars,
etc.), tampoc no és estrany veure com biblioteques i arxius nacionals, universitats i
centres d’investigació, en reuneixen un bon nombre, i tracten d’atreure’n més de forma
activa.
Aquest renovat interès és fàcil d’entendre, donat que els fons personals proporcionen
una àmplia gama d’oportunitats de recerca: l’obtenció d’informació sobre el productor
de primera mà, l’accés a una època a través d’un testimoni personal concret, l’estudi de
la quotidianitat gràcies als documents generats amb l’activitat diària, l’oportunitat de
comparar la visió oficial amb l’opinió d’un subjecte determinat, la possibilitat d’accedir
a àmbits privats (en ocasions, fins i tot marcadament íntims), etc.
A les línies d’investigació aportades pels fons personals en general, s’afegeixen aquelles
específiques dels llegats d’escriptors: l’estudi del procés creatiu, la reconstrucció dels
passos entre la idea i el text final, la presència de documentació relacionada amb el món
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editorial, la correspondència i intercanvi de llibres amb altres escriptors i personalitats
rellevants, l’anàlisi de la recepció de la producció i el seu context, els estudis sobre les
influències dels escriptors, la informació sobre llocs de reunió i tertúlies literàries, etc.
L’augment de la seva popularitat gràcies a aquestes possibilitats d’explotació es fa
visible, a més, en el tractament diferenciat que aquests fons reben: s’ha observat que la
Universitat Autònoma de Barcelona ha dissenyat un quadre de classificació específic
per als llegats d’escriptors, la Biblioteca de Catalunya ha creat el lloc web de Patrimoni
d’Editors i Editats de Catalunya, la Biblioteca Nacional de Xile ha presentat “El archivo
del escritor”, el CSIC treballa en l’elaboració de “El portal de la Edad de Plata”... els
investigadors són cada dia més conscients de la importància d’aquests fons, i es fa més
habitual que les institucions que els custodien els proporcionin major visibilitat, i fins i
tot que s’endeguin plans de captació a fi d’augmentar l’ingrés de fons d’aquesta
tipologia.
La Secció Guillermo Díaz-Plaja també viu un nou procés d’impuls, i la família fa tots
els possibles per posar a l’abast dels investigadors els recursos que el llegat pot oferir.
Una de les mostres d’aquesta revitalització i voluntat d’obertura són les pràctiques en
les quals s’emmarca el present treball de final de màster. L’accés a la totalitat de la
Secció Guillermo Díaz-Plaja, el suport per part del personal de la Reial Acadèmia de
Bones Lletres i, sobretot, la inestimable col·laboració de la família, han estat puntals
clau per a la realització d’aquest estudi.
El fet d’allotjar-se a la Reial Acadèmia de Bones Lletres i les característiques de la
donació, que possibiliten una participació activa per part de la família del productor,
garanteixen una experiència excepcional. La ubicació en una institució històrica tan
vinculada al món de les lletres i a la recerca, però alhora sense la gran afluència
d’usuaris dels grans centres d’investigació, contribueix també a aquesta excepcionalitat.
El tracte és més proper i individualitzat, però alhora es situa en una institució que
impedeix que el llegat de Guillermo Díaz-Plaja pateixi l’aïllament que pot donar-se en
el cas de fons personals custodiats en centres petits.
A més, la presència de les filles del productor, acompanyades pel doctor Marcelino
Jiménez, ha estat sens dubte una oportunitat incomparable. La possibilitat de reconstruir
la vida del productor a partir del seu testimoni, d’aprofundir en el coneixement de les
relacions personals de Guillermo Díaz-Plaja mitjançant les seves paraules i de descobrir
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la història d’alguns dels documents i detalls de la donació a través dels seus records, ha
enriquit aquest estudi i ha aportat informació més enllà d’aquella que poden
proporcionar els documents.
Alguns d’aquests testimonis, incorporats al treball, donen una nova vida al llegat, i ens
acosten els documents d’una forma única. La calidesa del testimoni oral, la visió
personal de Guillermo Díaz-Plaja i la seva Secció, trenquen la fredor documental i
proporcionen major vivacitat als materials.
Aquesta experiència de contacte amb la família del productor, que enriqueix i
complementa la informació i la investigació extreta a partir dels documents, és un valor
addicional que aporta la Secció Guillermo Díaz-Plaja: la presència dels familiars esdevé
un element interessant i característic d’un fons personal ubicat en una institució amb la
qual es va relacionar el productor. A més, la vinculació actual als seus hereus, que en
decideixen la seva política de tractament i de difusió, és un altre valor afegit d’aquesta
especificitat. Sens dubte, aquesta situació por oferir un model de custòdia diferent al
dels llegats privats en centres de custòdia públics, que enriqueix el panorama dels fons
personals.
Els instruments de descripció presentats, així com el treball a la Secció Guillermo DíazPlaja realitzat durant les pràctiques, volen contribuir a la revitalització de la Secció
millorant-ne l’accés i l’experiència dels usuaris futurs. La visió de conjunt de la Secció
Guillermo Díaz-Plaja mitjançant la descripció NODAC i el primer apropament al
productor gràcies a la seva ISAAR (CPF), així com l’aclariment de la qüestió
terminològica i la creació de les diverses normes de la Secció105, permetran bastir unes
bases sòlides per al treball futur.
Aquesta feina futura, inspirada pels models de bones pràctiques a fons personals
d’escriptors, permetrà que la Secció Guillermo Díaz-Plaja incorpori les idees que han
fet esdevenir referents altres llegats. La informació recollida a “Propostes i línies de
treball futures” és una mostra d’actuacions que es podrien endegar a curt termini, però
les possibilitats no s’esgoten aquí, i cal garantir que la Secció Guillermo Díaz-Plaja
gaudeixi cada vegada de més mitjans per atraure nous estudiants i usuaris que puguin
seguir donant vida al llegat i aportant el seu gra de sorra: la seva visió, les seves
propostes, els seus estudis i treballs.
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I, enmig d’aquest avenç cap al futur, trobem l’Arxiu d’idees (els apunts i fitxes encara
sense inventariar, es tracta dels documents generats pel productor durant els seus
processos de documentació, i reflecteixen el seu sistema de treball), un testimoni d’una
forma de treballar perduda amb l’arribada de les noves tecnologies. Aquesta part de la
Secció Guillermo Díaz-Plaja, encara intacta, és el gran repte pel que fa al tractament.
Caldrà observar curosament el principi de procedència i, alhora, facilitar els instruments
de descripció que puguin garantir que la informació sigui coneguda i accessible.
L’Arxiu d’idees és la materialització més propera als primers estadis del procés creatiu, i
cal preservar-ne la singularitat.
Finalment, cal afegir que l’Arxiu d’idees no és quelcom estrany als arxius d’escriptors o
intel·lectuals, però normalment els documents que en formen part passen a integrar-se a
l’arxiu sense cap tipus de distinció especial, com a esborranys o preparatoris, per
exemple. En canvi, en el nostre cas s’ha conservat aquest material de manera
diferenciada de la resta i se li ha donat el nom d’Arxiu d’idees. A més, els documents
encara es conserven al moble original del despatx del productor, tal i com ell els va
deixar. Trobar un model efectiu per facilitar-ne la consulta, per tant, pot donar lloc a
noves oportunitats per reconèixer les característiques úniques d’aquests materials dins
dels arxius d’escriptors, la seva entitat pròpia, i contribuir a preservar-ne la integritat. La
conservació d‘‘arxius d’idees’ similars als fons d’escriptors (que és una possibilitat,
però difícil de trobar amb la individualitat i singularitat del cas de Díaz-Plaja), aquesta
documentació tan estretament lligada a l’inici del procés creatiu, pot ajudar en definitiva
a entendre el sistema de treball de cada escriptor, les seves formes de capturar la
inspiració i els processos de documentació que acaben fructificant en forma d’obres o
que, pel contrari, romanen encara com a projectes que no van ser executats. El
reconeixement d’aquestes seccions i la seva singularitat és una peça indestriable a l’hora
d’acabar de perfilar el contingut dels fons personals d’escriptors i el seu tractament.
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6. ANNEXOS
6.1 Annex 1. Models de quadre de classificació
6.1.1 Model de quadre de classificació de la UAB
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ106
1. DOCUMENTACIÓ PERSONAL I FAMILIAR
1.1. Documentació civil
1.1.1. Documents d'identitat
1.1.2. Certificats
1.1.3. Altres
1.2. Documentació acadèmica
1.2.1. Diplomes i títols acadèmics
1.2.2. Matrícules
1.2.3. Paperetes de notes
1.2.4. Certificats d'estudis
1.2.5. Sol·licituds acadèmiques
1.2.6. Altres
1.3. Documentació associativa
1.3.1. Invitacions
1.3.2. Carnets de soci
1.3.3. Rebuts de quotes
1.3.4. Altres
1.4. Documentació militar
1.5. Documentació mèdica
1.5.1. Certificats
1.5.2. Proves
1.5.3. Receptes
1.5.4. Altres
1.6. Documentació legal i judicial
1.6.1. Denúncies i plets
1.6.2. Citacions judicials
1.6.3. Resolucions judicials
106

Font: http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/goytisolo/planes/documents/quadre.pdf [Última
consulta: 19 d’agost de 2016]
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1.6.4. Altres
1.7. Documentació sobre gestió de béns
1.7.1. Documentació fiscal
1.7.1.1. Declaracions de renda
1.7.1.2. Reclamacions d'Hisenda
1.7.2. Documentació patrimonial
1.7.2.1. Testamentària
1.7.2.2. Títols de propietat
1.7.2.3. Donacions
1.7.3. Documentació bancària
1.7.3.1. Comptes bancaris
1.7.3.2. Títols bancaris
1.7.4. Documentació comptable
1.7.4.1. Factures
1.7.4.2. Rebuts
1.7.4.3. Nòmines
1.7.5. Altres
1.8. Documentació necrològica
1.8.1. Esqueles personals
1.8.2. Condols
1.9. Documentació familiar
2. OBRA DE CREACIÓ
2.1. Prosa
2.2. Poesia
2.3. Teatre
2.4. Treballs d'investigació i assaigs
2.5. Traduccions. Només textos traduïts, manuscrits o mecanografiats per l'autor
2.6. Discursos, congressos i conferències (només els textos)
2.7. Articles de premsa, cartes al director
2.8. Notes
2.9. Dibuixos
3. DOCUMENTACIÓ PROFESSIONAL
3.1. Relacions amb editorials. Hi anirà tot tipus de documentació: cartes,
contractes, rebuts, etc.
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3.2. Documentació relacionada amb la representació d’obres dirigides o escrites
per l'autor (cartells, tríptics, recitals de poesia o cançons)
3.3. Congressos i conferències (programes, acreditacions d’assistència, etc.)
3.4. Agendes i adreces
3.5. Jubilació
3.6. Altres
4. CORRESPONDÈNCIA
4.1. Rebuda
4.2. Enviada
4.3. Entre tercers
5. RECONEIXEMENT I CRÍTICA
5.1. Articles sobre el personatge i la seva obra
5.2. Entrevistes
5.3. Homenatges
5.4. Premis i nomenaments
5.5. Altres
6. RECORDS I OBJECTES PERSONALS
6.1. Dedicatòries
6.2. Invitacions i recordatoris
6.3. Records de viatges
6.4. Objectes personals
6.5. Esqueles alienes
6.6. Altres
7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
7.1. Fotografies
7.2. Àudio
7.3. Vídeo
8. BIBLIOTECA I HEMEROTECA
8.1. Llibres
8.2. Publicacions periòdiques
8.3. Separates
8.4. Retalls de premsa (qualsevol retall que no faci referència a la seva persona o
a la seva obra)
8.5. Mapes i cartells
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8.6. Altres
9. OBRA DE CREACIÓ ALIENA (manuscrits, mecanoscrits...)

6.1.2 Model de quadre de classificació de la CAU
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ107
1. Identificació i organització personal
1.1 Identificació individual
1.2 Vinculació familiar i genealògica
1.3 Organització de la vida privada
2. Gestió de les relacions interpersonals
2.1 Gestió de les relacions privades i d’amistat
2.2 Gestió de les relacions familiars
2.3 Gestió de les relacions socials
3. Gestió de béns i recursos
3.1 Gestió de béns mobles i immobles
3.2 Gestió de recursos econòmics i financers
3.3 Gestió de recursos d’informació
4. Gestió de l’oci i l’activitat creativa
4.1 Gestió de l’oci i les aficions
4.1 Gestió de l’activitat creativa
5. Preservació i restitució de la salut i del benestar personal

107

Extret de: ANDREU DAUFÍ, Jordi (coord.). Propuesta de cuadro de clasificación común de fondos

personales (v. 2.0).

Cadis: XVIII Jornadas de la Conferencia de Arhiveros de las Universidades

Españolas, 2012. 11 p.
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5.1 Preservació de la salut
5.2 Cura i restabliment de la salut
5.3 Previsió i manteniment del benestar personal
6. Gestió de l’activitat formativa
6.1 Accés a la formació
6.2 Desenvolupament de l’aprenentatge
6.3 Avaluació de l’aprenentatge
6.4 Acreditació de la formació
7. Gestió de l’activitat professional
7.1 Incorporació a l’activitat professional
7.2 Desenvolupament de l’activitat professional
7.3 Resultats de l’activitat professional
7.4 Finalització de l’activitat professional
7.5 Associacionisme i representació professional
8. Representació, projecció i contribució social
8.1 Activitat representativa
8.2 Projecció social
8.3 Participació social i acció política
8.4 Gestió de l’activitat associativa
8.5 Gestió de l’activitat de voluntariat
8.6 Contribució social
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6.2 Annex 2. Normativa de la Secció Guillermo Díaz-Plaja

Preàmbul
La Secció Guillermo Díaz-Plaja es composa de les següents subseccions:
- L’Arxiu de treball: incorpora el material d’arxiu generat per Guillermo Díaz-Plaja en
el decurs de la seva vida. Inclou 38 capses i 2 àlbums, i els documents i objectes que el
composen presenten una gran varietat de suports i dimensions: papers, cartells,
fotografies, medalles, segells, tampons, retalls de premsa, etc.
- L’Arxiu d’idees: conjunt de documents d’arxiu creats per Guillermo Díaz-Plaja que
encara es troben en procés de tractament i no poden consultar-se.
- La Biblioteca, dividida en tres parts:


Biblioteca de treball (amb més de 20.000 exemplars d’autors diversos recopilats
pel productor durant la seva vida)



Biblioteca d’obres produïdes per Guillermo Díaz-Plaja



Biblioteca amb obres de referència sobre l’autor.

En el conjunt de documents anomenat Biblioteca trobem llibres (alguns d’ells,
manuscrits), revistes, separates i una secció de reserva.
- Un conjunt de materials audiovisuals, amb vídeos i audios en diferents suports, encara
en procés de tractament. També inclou audios de tres entrevistes i un vídeo-muntatge en
els quals apareix el productor. Aquests documents encara no són consultables.
- L’Epistolari del productor, amb 1881 documents (cartes, targetons, postals i
telegrames). Aquesta part de la Secció Guillermo Díaz-Plaja es troba a la Unitat
d’Estudis Biogràfics de la Universitat de Barcelona, i es regula segons la normativa
d’aquest grup de treball.
Finalment, hi ha també un espai destinat a duplicats de llibres i separates.
La gestió de les subseccions es troba clarament diferenciada: des de la Reial Acadèmia
de Bones Lletres es controla la Biblioteca, La Unitat d’Estudis Biogràfics treballa amb
l’Epistolari i la família es fa càrrec del tractament de la resta de subseccions.
Normes d'accés i consulta
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1. Els documents la Biblioteca poden consultar-se de dilluns a divendres, en horari de
9.00 a 14.00, a la Reial Acadèmia de Bones Lletres. Cal indicar quins són els materials
que es desitja obtenir, i els bibliotecaris de la institució els facilitaran a l’usuari. La
consulta dels documents es realitzarà en un espai habilitat per a la lectura.
2. En cas de desitjar consultar el material d’arxiu, cal adreçar-se als responsables de
l’Arxiu i sol·licitar una visita (contacto@guillermodiazplaja.com).
3. L’Acadèmia i els responsables de l’Arxiu no estableixen un límit de documents a
consultar de forma simultània, però es reserven el dret a fer-ho si el volum de material
sol·licitat és massa elevat.
4. La Reial Acadèmia de Bones Lletres no proporciona ordinadors per a la consulta del
catàleg de la Biblioteca in situ ni connexió a Internet, però és possible accedir-hi des de
qualsevol ordinador a través del lloc web del Catàleg Col·lectiu de les Universitats
Catalanes (http://ccuc.cbuc.cat/) o adreçar les consultes als bibliotecaris durant la visita.
5. Els responsables de l’Arxiu posen a l’abast de l’usuari instruments específics de
consulta, com un plànol de la Secció Guillermo Díaz-Plaja, la NODAC del Fons, la
ISAAR (CPF) del productor i un sumari del contingut de l’Arxiu de treball.
6. En cas de voler accedir a les dependències de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
dedicades al Fons Guillermo Díaz-Plaja de forma directa, cal contactar amb els
responsables (contacto@guillermodiazplaja.com) i concertar una visita.
7. Els materials audiovisuals no són consultables actualment, però des de la Secció
Guillermo Díaz-Plaja es treballa per fer-los accessibles el més aviat possible.
8. La Secció Guillermo Díaz-Plaja ofereix la possibilitat de realitzar visites guiades, tant
individuals com per a grups, fins a un màxim de 15 persones. Per tal de concertar-les i
adaptar els continguts als interessos dels usuaris, caldrà emplenar el següent formulari i
enviar-lo als responsables de l’Arxiu (contacto@guillermodiazplaja.com):

Formulari de visita per a grups
Nom i cognoms del sol·licitant:
Nom de la institució:
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Dades de contacte (telèfon i/o correu
electrònic):
Número de persones (màxim 15):
Tipologia del grup, descripció del perfil
dels visitants:
Proposta de data i hora per a la visita:
Observacions:

9. La Reial Acadèmia de Bones Lletres i els responsables de l’Arxiu es reserven el dret
a limitar o prohibir l’accés a la Secció Guillermo Díaz-Plaja i als documents en cas que
es consideri necessari.

Normativa de préstec
El préstec de documents arxivístics a usuaris de forma individualitzada no es contempla,
però els responsables del l’Arxiu accepten sol·licituds de préstec per a exposicions. Per
accedir a un préstec d’aquesta modalitat, cal adreçar-se als responsables de l’Arxiu
(contacto@guillermodiazplaja.com) i formular la proposta. L’equip valorarà la petició i
donarà al sol·licitant la resposta que consideri convenient.

Normativa de reproducció de documents
1. Com a norma general, tots els documents (siguin llibres de la Biblioteca o material de
l’Arxiu) de la Secció Guillermo Díaz-Plaja poden ser escanejats o fotocopiats sempre
que es respectin les Lleis de Propietat Intel·lectual vigents. No obstant això, queden
exclosos de reproducció els documents de la biblioteca de reserva i aquells que, pel seu
estat de conservació i/o format, puguin patir un deteriorament durant el procés
d’escanejat o impressió.
2. Els escanejats de llibres de la Biblioteca es faran de forma gratuïta, i poden
sol·licitar-se a distància (bones-lletres@boneslletres.cat). La Reial Acadèmia de Bones
Lletres no fixa cap límit d’escanejat, però es reserva el dret a oferir una resposta
negativa si el volum de material sol·licitat és massa elevat.
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3. En el cas de les fotocòpies de llibres de la Biblioteca, només podran recollir-se de
forma presencial. El preu per pàgina és de 10 cèntims d’euro. La Reial Acadèmia de
Bones Lletres no fixa cap límit de fotocòpies, però es reserva el dret a oferir una
resposta negativa si el volum de material sol·licitat és massa elevat.
4. El temps per a l’obtenció de les reproduccions és variable, i es veu condicionat per la
quantitat de material sol·licitat. Un cop feta la petició, es proporcionarà informació al
respecte a l’usuari.
5. Per sol·licitar escanejats o fotocòpies de documents de l’Arxiu, cal adreçar-se als
responsables d’aquest durant la visita. Si la petició es considera pertinent, s’autoritzarà
el contacte amb els bibliotecaris per sol·licitar fotocòpies i/o escanejats seguint les
condicions especificades als punts anteriors (1, 2, 3 i 4 del present apartat).
6. És possible emprar càmeres, mòbils o altres dispositius per obtenir fotografies dels
documents, però cal informar els responsables i desactivar el flaix.
7. La Reial Acadèmia i els responsables de l’Arxiu es reserven el dret a restringir o
prohibir les reproduccions en cas de considerar-ho necessari.

Tria i avaluació de documents
El llegat Guillermo Díaz-Plaja conserva la seva Biblioteca de treball, la seva obra, una
col·lecció d’obres de referència sobre Díaz-Plaja, l’Arxiu de treball, l’Arxiu d’idees, un
conjunt de materials audiovisuals i l’Espistolari. Inclou, a més, duplicats d’algunes de
les obres de l’autor.
L’objectiu de la Secció és conservar tot el material possible produït per Guillermo DíazPlaja, així com els llibres i documents que tracten la seva figura. A fi d’assolir aquest
propòsit, la Secció Guillermo Díaz-Plaja conserva tots els materials, i no elimina els
duplicats.
Si els documents són duplicats, es procedeix de la següent manera: en primer lloc, es
verifica que es tracta de veritables duplicats. Si ho són, s’incorporen al conjunt de
duplicats. En cas negatiu (diferent edició, no es troben al fons, enquadernació especial,
etc.), s’incorporen a la Biblioteca d’obres de l’autor. Si es tracta de duplicats de l’Arxiu
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de treball, s’inseriran entre 3 i 5 còpies a l’Arxiu, i la resta es conservaran com a
duplicats.
Pel que fa a l’eliminació de documents de l’arxiu de treball, només s’accepta en un cas:
si es tracta de còpies i disposem de l’original o altres còpies en bon estat. En cas
contrari, tot i el deteriorament, no es contempla l’eliminació documental: ens trobem en
moltes ocasions davant de documents històrics, i aquests no poden ser bandejats.

Política de donatius i intercanvis
1. La Secció Guillermo Díaz-Plaja accepta tot tipus de documents produïts per DíazPlaja o que versin sobre la figura de l’autor.
2. Des de la Secció Guillermo Díaz-Plaja s’accepten tota mena de donatius,
independentment de l’estat de conservació o del fet de disposar ja d’algun exemplar.
3. Els responsables de la Secció Guillermo Díaz-Plaja es reserven el dret, al seu torn, a
donar els documents rebuts a altres institucions o persones a fi de garantir la difusió i
l’estudi de Guillermo Díaz-Plaja i la seva obra.
4. Els donants rebran el corresponent reconeixement per la seva actuació.
5. La Secció Guillermo Díaz-Plaja també està oberta a l’intercanvi amb persones i
institucions per ampliar la seva col·lecció.
6. Per realitzar donacions i/o intercanvis, cal contactar amb els responsables de la
Secció Guillermo Díaz-Plaja (contacto@guillermodiazplaja.com) i efectuar la proposta.

N.B.- La normativa de la Secció Díaz-Plaja s’ha redactat sense partir de cap normativa
anterior de la Reial Acadèmia de Bones Lletres perquè no hi havia cap tipus de norma
presentada per escrit. Tot i això, cal assenyalar que s’han emprat diversos referents, i
que la present normativa s’inspira principalment en les directrius de l’Arxiu Nacional de
Catalunya, de la Biblioteca Nacional de Catalunya i del Centre de Recursos per a
l’Aprenentatge i la Investigació de la UB. Les bases bastides a través de les normes
d’aquests centres, completades gràcies a la informació aportada pels documents relatius
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a la donació, pels bibliotecaris de la Reial Acadèmia de Bones Lletres i pels
responsables de la gestió de l’Arxiu de la Secció Guillermo Díaz-Plaja, han permès
confegir la normativa aquí presentada.
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6.3 Annex 3. Fotografies de la Secció Guillermo Díaz-Plaja

Fotografia 1. Entrada a la Secció Guillermo Díaz-Plaja

Fotografia 2. Vista dels passadissos de la Secció Guillermo Díaz-Plaja, als quals s'ubica la Biblioteca de treball
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Fotografia 3. Biblioteca de treball, detall de la secció de reserva

Fotografia 4. Vista d'alguns dels llibres de la Biblioteca de treball
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Fotografia 5. Detall dels prestatges mòbils de la Biblioteca de treball

Fotografia 6. Biblioteca d’obres de Guillermo Díaz-Plaja (llibres, revistes i separates)
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Fotografia 7. Vista d'enquadernacions especials d'algunes de les obres de Guillermo Díaz-Plaja

Fotografia 8. Detall de les guardes d'una de les enquadernacions especials
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Fotografia 9. Separates d'obra de Guillermo Díaz-Plaja

Fotografia 10. Vista d'alguns dels duplicats d'obres de Guillermo Díaz-Plaja
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Fotografia 11. Vista de l'Arxiu de treball

Fotografia 12. Vista d'una de les capses de l'Arxiu de treball
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Fotografia 13. Vista d'una de les capses de l'Arxiu de treball oberta

Fotografia 14. Vista d'una de les carpetes de l'interior de la capsa de l'Arxiu de treball
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Fotografia 15. Algunes de les medalles de l'Arxiu de treball

Fotografia 16. Algunes de les medalles i premis de l'Arxiu de treball
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Fotografia 17. Detall d'objecte de l'Arxiu de treball

Fotografia 18. Objectes d’àmbit acadèmic de l'Arxiu de treball
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Fotografia 19. Arxiu de treball. Exemple de mala praxis. Retalls de diari enganxats en fulls mitjançant
adhesius

Fotografia 20. Vista d'un dels àlbums de l'Arxiu de treball
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Fotografia 21. Detall de l'interior de l'àlbum

Fotografia 22. Vista de la secció d'Audiovisuals
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Fotografia 23. Detall de la secció d'Audiovisuals

Fotografia 24. Armari que conté l'Arxiu d'idees
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Fotografia 25. Vista de l'interior de l'armari que conté l'Arxiu d'idees

Fotografia 26. Detall de l'Arxiu d'idees
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Fotografia 27. Detall de l'Arxiu d'idees

Fotografia 28. Detall de l'Arxiu d'idees

126

Fotografia 29. Detall de l'Arxiu d'idees

Fotografia 30. Detall de l'Arxiu d'idees
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Fotografia 31. Detall de l'Arxiu d'idees

Fotografia 32. Detall de l'Arxiu d'idees
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Fotografia 33. Detall de l'Arxiu d'idees

Fotografia 34. Detall de l'Arxiu d'idees
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Fotografia 35. Detall de l'Arxiu d'idees

Fotografia 36. Detall de l'Arxiu d'idees
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Fotografia 37. Detall de l'Arxiu d'idees

Fotografia 38. Detall de l'Arxiu d'idees
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