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AUTOBIOGRAFIA DE CATALUNYA 
Tresors documentals de la nostra història 

 

 

DOSSIER DE PREMSA 
 

 La història de Catalunya 
en primera persona. 

 
Més de 900 imatges procedents dels 

arxius més importants d’Europa  
i dels Estats Units. 

 
Els documents que expliquen  

la nostra identitat. 
 

 
Autobiografia de Catalunya mostra i explica uns 900 documents, molts d’ells inèdits, que parlen 
dels nostres símbols nacionals, de les nostres institucions més antigues, dels fets més 
transcendents de la nostra història i, també, de la vida quotidiana dels nostres avantpassats. 
 
El llibre presenta, per primera vegada en una obra d’aquesta extensió i format, els documents més 
importants de la nostra història, a banda dels més curiosos i desconeguts. L’historiador Daniel 
Venteo ha cercat els nostres tresors documentals en més de 170 arxius catalans i internacionals: 
Arxiu Nacional de Catalunya, Xarxa d’Arxius Comarcals, Arxius Secrets del Vaticà, Biblioteca 
Nacional de França, Biblioteca del Congrés dels Estats Units, Biblioteca de Karlsruhe i l’Ashmolean 
Museum d’Oxford, entre altres. 
 
Cal tenir ben present que el nostre patrimoni documental és una riquesa col·lectiva i que, a banda 
de saber-lo conservar, cal saber-lo valorar. Perquè és la nostra memòria, perquè ens parla dels 
que ens han precedit però també de nosaltres, i perquè és testimoni irrefutbale de la nostra 
manera de fer i de ser, de la nostra història i de la nostra identitat. 
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"El llibre Autobiografia de Catalunya presenta, per primera vegada en una obra d’aquesta 
extensió i aquest format, la gran riquesa del patrimoni documental català salvaguardat al 
llarg dels segles. Amb més de nou-cents registres de totes les èpoques i les tipologies, i 
mitjançant el diàleg entre documents ben diversos i heterogenis, ens proposa una nova 
perspectiva de la nostra història, que s’expressa i s’autoretrata aquí amb pergamins, 
gravats, plànols, contractes, cartes, monedes, cartells, fulls volanders... Hi trobem 
referències als nostres símbols nacionals, a les institucions més antigues, als fets 
transcendents i als solemnes tractats, però també a la quotidianitat rural i urbana i a les 
vides i les veus anònimes, perquè també són història. 
 
Si l’edició d'aquest llibre ha estat possible és gràcies a l’esforç preservador que, des de fa 
segles, ha fet el món de l'arxivística. Un esforç que, amb el restabliment de la democràcia, 
ha anat acompanyat d’una clara voluntat divulgadora. Avui podem assegurar, amb un cert 
orgull, que Catalunya disposa d'una sòlida xarxa d'arxius, grans i petits, públics i privats, 
que es caracteritzen per una alta professionalització i que, col·laborant amb obres com 
aquesta, manifesten, més que mai, el ple acompliment de la missió fundacional d'un arxiu: 
conservar, documentar i difondre el patrimoni documental, posant-lo al servei dels 
ciutadans. 
 
Aquest llibre compta amb aportacions documentals d'un gran nombre dels arxius que 
formen part del Sistema d'Arxius de Catalunya: l'Arxiu Nacional de Catalunya i la Xarxa 
d'Arxius Comarcals, a través dels quals el Departament de Cultura actua en matèria  'arxius 
al conjunt del país, i també arxius municipals o eclesiàstics, que són igualment dipositaris 
d'una part fonamental del nostre patrimoni documental i actors de primer ordre pel que fa 
a la seva preservació i difusió a la societat. I, així mateix, de la Biblioteca de Catalunya com 
a centre de custòdia i difusió de fons documentals de gran rellevància. Amb tot, els arxius 
esdevenen no només garants de la conservació, accés i difusió de la nostra història, sinó 
també centres de referència en l'aplicació de polítiques de transparència, accés a la 
informació i bon govern i, sens dubte, una peça clau en la implantació de l'administració 
electrònica i la preservació digital en les administracions públiques. Per tant, arxius que 
preserven i aporten valor al nostre passat, tot treballant per la correcta gestió dels 
documents del present i del futur, que finalment seran els documents històrics de les 
properes generacions. 
 
Escau recordar que també va ser Enciclopèdia Catalana qui, l'any 1985, va publicar una 
obra essencial que, en molts aspectes, pot considerar-se un precedent del llibre que teniu 
a les mans: Documents cabdals de la història de Catalunya, editada en dos volums. I que 
aquesta que ara veu la llum va una mica més enllà i amplia la seva atenció al conjunt 
d'arxius i col·leccions públics i privats, tant del nostre país com de l'àmbit internacional. 
Cal tenir ben present que el nostre patrimoni documental és una riquesa col·lectiva i que, a 
banda de saber-lo conservar, cal saber-lo valorar. Perquè és la nostra memòria, perquè ens 
parla dels que ens han precedit però també de nosaltres, i perquè és testimoni irrefutable 
de la nostra manera de fer i de ser, de la nostra història i de la nostra identitat. Per tant, un 
patrimoni del passat que és únic i essencial per a la història de Catalunya i un referent per 
al patrimoni del present i del futur." 
 

Santi Vila i Vicente 
Conseller de Cultura 
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"En aquesta autobiografia, Catalunya s’explica en primera persona. Ho fan els documents i, 
en conseqüència, també les persones, els col·lectius i les institucions que hi ha darrere de 
cadascun d’ells. L’obra és, en realitat, l’autobiografia de tot els homes i dones que, d’una 
manera o una altra, han contribuït a fer de Catalunya el país que és avui. Alguns apareixen, 
de manera anònima, en les fotografies reproduïdes en el llibre, ja sigui a la multitudinària 
vista urbana o llaurant un tros de terra al camp. D’altres apareixen representats 
solemnement en una miniatura gòtica que embelleix un còdex jurídic. Tots ells, i els seus 
documents, són protagonistes d’aquesta autobiografia, perquè una de les voluntats del 
relat proposat al llarg de les més de quatre-centes pàgines de l’obra és recuperar les traces 
d’una història social i cultural més enllà de l’estrictament política i econòmica. 
 
Ja ho deia el geògraf Lluís Casassas a mitjan dècada de 1970, amb unes paraules que 
continuen sent vàlides quatre dècades més tard: «Hom no es cansarà de repetir que, de fet, 
per història de Catalunya s’ha d’entendre l’evolució del conjunt de comunitats que han 
viscut al país, de manera seguida i sense solució de continuïtat, des de l’arribada dels 
primers pastors i pagesos, que assenyalaren una forma de vida que fou la que caracteritzà 
el país, fins a la comunitat actual, eixida de la revolució industrial i dels grans moviments 
migratoris de les darreres dècades». Aquesta presència humana continuada al llarg dels 
segles també ha propiciat un patrimoni documental que ara es posa en valor en tota la 
seva magnificència." 
 

Daniel Venteo 
                        
 

 

 
Daniel Venteo (Barcelona, 1975), és historiador i museòleg. 
Ha centrat les seves investigacions en la història de les 
institucions socials i culturals barcelonines. 
 
Ha publicat una quinzena de llibres sobre la història de 
Barcelona i ha participat, també, en diverses obres 
col·lectives. Ha estat comissari de diverses exposicions. 

 

 

 



Contacte premsa:  Chordà Comunicació
 
| neus@neuschorda.com | mòbil 630043672 

 

 
 
 
 

Fitxa tecnica:  
 
Autor: Daniel Venteo 
Format: 27 cm x 37,7 cm 
900 il·lustracions 
 

 

Sumari: 
 
1. Els símbols nacionals 
2. Una nació de límits canviants 
3. Els catalans 
4. El sistema institucional 
5. La vida urbana 
6. La vida al camp 
7. Transports i serveis públics 
8. Ensenyament, cultura i lleure 
9. Els motors econòmics 
10. El món a Catalunya i Catalunya al món 

 
 

 
 

 
 

 

 


