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La catalogació i la digitalització
La digitalització del Fons Robert Gerhard és una de les parts més importants del
projecte global de preservació, difusió i potenciació del fons Robert Gerhard
que l’Institut d’Estudis Vallencs ha endegat. Ha representat el seu punt de
partida fonamental, ja que es tracta de la primera acció decidida de
preservació d’originals d’aquest compositor per part de l’IEV.
La digitalització del Fons ha comportat tot un seguit de tasques prèvies, com ha
estat la revisió de la catalogació existent –fruit de la primera donació per part
de la família- i la incorporació al nou catàleg de tota aquella documentació
procedent de donacions posteriors que s’ha considerat d’especial interès i que
també s’ha incorporat al procés de digitalització.
La catalogació, que ha comptat amb un ajut de l’Institut Ramon Muntaner, s’ha
pogut dur a terme amb garanties de qualitat i de rigor metodològic mercès al
conveni subscrit entre l’Institut d’Estudis Vallencs i la Secció de Musicologia del
Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, que compta
amb un grup de recerca especialitzat en música clàssica contemporània.
L’investigador designat per la secció ha estat el musicòleg Raül Benavides
La digitalització ha permés assolir l’objectiu principal del projecte finançat per la
Fundació Caixa Catalunya (Garantir la conservació dels documents originals del
músic Robert Gerhard i Ottenwaelder, al mateix temps que permetre l’accés a
la documentació digitalitzada per part dels estudiosos de la seva persona i
obra). L’empresa especialitzada Tecnodoc. Tecnologies de la documentació
S.A., va procedir en les seves installacions de Madrid a la digitalització de tot el
contingut.
Per tal que el resultat fos un tot coherent, els reponsables de la catalogació i de
la digitalització van establir conjuntament un sistema d’ordenació combinat,
amb un quadre de classificació arxivística que s’ha aplicat tant als originals
revisats i arxivats, com al llistat informàtic (catàleg) i als documents digitals. Tot
això facilita molt la feina de l’investigador, en cas que aquest, a banda de
consultar el fons digitalitzat, hagi d’accedir al document original. El resultat
d’aquesta collaboració ha estat molt positiva: l’investigador podrà a través del
llistat informàtic dels documents digitalitzats accedir directament al document
digital que l’interessa. A més a més, aquest llistat conté una breu descripció dels
continguts que facilita molt la cerca. El sistema de classificació arxivística
emprat també ha estat pensat per a localitzar amb comoditat, en cas de
necessitat, el document original dispositat al Fons Robert Gerhard de l'IEV.
El catàleg que podeu examinar a través de la web es penjà per primera vegada
a la pàgina de l’IEV el març del 2008, i conté el llistat de tot el material
digitalitzat que es pot consultar des de la Biblioteca-hemeroteca de l’IEV.

