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Francesc Fiol, Alejandro Font de Mora, Eva Almunia, Carmen Calvo i Ferran Mascarell junts ahir a Madrid ■ JOSÉ HUESCA / EFE

Acordpolíticper
laCoronad’Aragó

La Generalitat ostentarà la titularitat dels documents
pròpiament catalans de l’històric arxiu medieval

Ignasi Aragay
BARCELONA

Principi d’acord. I primera
foto. No ha estat mai un
afer tan popular com el dels
papers de Salamanca, però
la seva importància històri-
ca i arxivística és molt su-
perior. Després de més de
vint-i-cinc anys es comença
a veure el final del túnel a la
llarga polèmica al voltant de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó
(ACA), un dels grans arxius
medievals d’Europa.

La ministra de Cultura,
Carmen Calvo, va reunir
ahir els consellers de Cultu-
ra de les Balears, Francesc
Fiol (PP); de la Generalitat
Valenciana, Alejandro Font
de Mora (PP); d’Aragó, Eva
Almunia (PSOE), i de Cata-
lunya, Ferran Mascarell
(PSC). Tots ells van sortir
de la reunió amb un to con-
ciliador, si no directament
positiu.

Tot i que la polèmica no
ha assolit mai la virulència
dels papers de Salamanca,
els documents de l’Arxiu de
la Corona d’Aragó han estat
durant dues dècades llar-
gues una arma llancívola
entre governs, una història
de retrets que podria estar
tocant la seva fi si el prea-
cord polític assolit ahir tira
endavant.

Els termes del pacte su-
posen per a Catalunya que
se li reconegui la titularitat
de la documentació de
l’Arxiu que és pròpiament
catalana, tant la d’època
medieval com la posterior.
En conjunt, aquest fons ca-
talà s’acosta al 70% del
total. De totes maneres,
ahir no es va entrar en de-
talls ni percentatges. Això
ho dilucidarà una comissió
tècnica durant aquest mes.

Segons un comunicat de
la conselleria catalana,
“tots els presents han mos-
trat la seva acceptació que
els fons documentals pro-
pis de Catalunya actual-
ment dipositats a l’Axiu pu-
guin integrar-se en el siste-
ma d’arxius de Catalunya,
tal com estableix la disposi-
ció addicional tretzena de
l’Estatut”.

La conselleria assegura,
d’altra banda, que “la reu-
nió ha permès constatar
també l’acord general sobre
el fet que els fons que per-
tanyen a l’ACA es continu-
ïn custodiant a l’Arxiu”.
Llegit a l’inrevés, això vol
dir que el que tingui a veure
amb altres arxius podrà ser
eventualment traslladat.
Segons Mascarell, això en
algun cas podria donar peu,
eventualment i sempre que
hi hagi acord tècnic, a du-
plicar documents, sobretot
en el cas dels fons medie-
vals catalans.

En el terreny de la gestió
de la institució, el preacord
suposa, segons la ministra,
una “presència igualitària”
de les quatre autonomies
dins el futur Patronat, que
inclou la vicepresidència ro-
tativa. La propietat de
l’Arxiu seguirà en mans del
ministeri, que també n’os-
tentarà la presidència. El

nombre de vocals serà de
vint-i-un, amb preeminèn-
cia de l’Estat i represen-
tants per a tots els governs
autonòmics. La intenció de
la ministra és presentar el
reial decret al consell de mi-
nistres “a finals de setem-
bre” i que el Patronat es
pugui constituir abans de fi-
nals d’any.

La constitucionalitat
Tant el balear Fiol com l’ara-
gonesa Almunia van indicar
que l’acord, si es concreta,
no farà necessari que els
seus respectius governs pre-
sentin l’anunciat recurs
d’inconstitucionalitat con-
tra l’article 127 de l’Estatut
de Catalunya. Pel que fa al
valencià Font de Mora, va
remarcar que ahir es va fer
“un pas important” i que
l’acord suposa que cap co-
munitat autònoma no tin-
drà primacia en l’ACA.

Amb seu a Barcelona,
l’ACA depèn del ministeri i
les comunitats afectades
sempre hi han reclamat una
presència preeminent. La
major part de la documen-
tació és és catalana, ja que
la pròpiament balear es con-
serva a l’Arxiu Reial de Ma-
llorca i la valenciana a l’Ar-
xiu Reial de València. L’ara-
gonesa va ser destruïda per
les tropes napoleòniques. ■

Aragó i les Illes
diuen que no
presentaran
recurs contra
l’Estatut català


