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anà del so i de la imatge per a Horca
margalida lliberti

la revista Temps Moderns del
mes passat ja s'anunciava la
creació de YArxiu del So i de la
Imatge (ASIM) a carree del
Consell de Mallorca. La seva
instal·lació inicial es durà a
terme en algunes dependències del Museu Krekovic fins que s'adopti un espai per a la seva ubicació
definitiva en l'edifici del Centre
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tipus de llegat, tant per part de les institucions com dels particulars. La localització de molts dels fons ha estat possible, ja que el 1989 es va procedir a un
exhaustiu inventari per part dels especialistes en la matèria.
Per altre costat, la recerca i l'adopció,
per a l'Arxiu, d'un sistema de catalogació que permeti als usuaris la recupe-

Flor de Espino
Cultural de la Misericòrdia, actualment en projecte de restauració.
Aquesta iniciativa comporta la recuperació, salvaguarda i difusió dels fons
documentals audiovisuals relacionats
amb l'illa de Mallorca, de qualsevol
època, temàtica i format, i en qualsevol
suport. Fotografies, pel.lícules, vídeos,
postals, diapositives, cartells, anuncis
de premsa, CD, discos, cassettes... i
qualsevol altre document sonor i en
imatge i tendrán cabuda.
La seva accessibilitat per part dels
estudiosos i del públic interessat serà a
la fi una realitat. Però abans de tot hi
ha una tasca important de recollida i
de recopilació de material que, a hores
d'ara, ja s'ha iniciat, i que pensam
resultarà profitosa gràcies a una cada
vegada major conscienciació i disponibilitat per a la conservació d'aquest

ració de la informació d'aquests documents sonors i en imatge d'una manera ràpida i eficaç és una altra de les
qüestions que ja s'ha posat en marxa.
Finalment només cal indicar que amb
aquesta creació es contribuirà a un
major coneixement i valoració del
patrimoni visual i sonor lligat a la nostra illa, testimoni imprescindible la
majoria d'ocasions en la recerca històrica, i es respondrà, a la vegada, a unes
exigències i necessitats que des de feia
algun temps gran part de la societat
venia reclamant. •

