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Amb convicció
El diccionari de l’IEC defineix el mot 

«convicció» com l’acció de convèncer o de 
convèncer-se; l’efecte. Probablement en el 
món cultural associatiu on estem inserits 
com a centres d’estudis i on ens desen-
volupem individual i col·lectivament, la 
convicció ha estat i és una condició indis-
pensable. Per haver-los creat en una expan-
sió encomanadissa al llarg dels anys, per 
haver-los mantingut actius i per haver-los 
portat fins al present amb capacitat de pro-
jecció. Convicció per a convèncer i per a 
convèncer-se. Dues accions indispensables. 
Per a convèncer primer cal estar convençut. 

En el context de la societat actual ens 
pot semblar que tot funciona des d’una 
concepció consumista que posa contra les 
cordes el mateix planeta. De ben segur que 
amb l’obsessió del creixement continu, com 
si no existissin els límits, el sistema eco-
nomicosocial actual ha entrat en una crisi 
que requerirà unes sòlides conviccions per 
a trobar unes noves formes organitzatives i 
unes conductes molt més respectuoses amb 
nosaltres mateixos com a éssers humans i 
amb tot el planeta. Entenem que la socia-
bilitat estructurada a l’entorn de la cultu-
ra i el coneixement hi pot jugar un paper 
fonamental. Ens cal tenir la capacitat de 
convèncer-nos i de convèncer, en primer 
lloc, que les actituds especulatives i depre-
dadores condueixen al col·lapse i, en segon 

lloc, comprendre i contribuir a fer entendre 
que la plenitud de la vida humana es troba 
situada en uns altres paràmetres. 

A vegades ens pot semblar que des de 
les nostres realitats locals, des dels nostres 
espais de vida, la sociabilitat que ajudem 
a construir té poca força davant de deter-
minats entorns consumistes abassegadors i 
despersonalitzadors. I les nostres convicci-
ons ens poden semblar febles, impotents o 
insuficients. La construcció d’àmbits de soci-
abilitat en xarxa, que ens posen en contacte 
i ens interrelacionen, ens donen la mesura 
de la importància local i global del manteni-
ment de les conviccions com a punt des d’on 
projectar la nostra gestió associativa.

Aquesta convicció és la que ens ha dut 
a treballar, des de la CCEPC, per a esta-
blir acords amb altres col·lectius associ-
atius potents com la Federació d’Ateneus 
de Catalunya, fent costat a la proposta de 
la seva integració al patronat de l’IRMU, 
per a poder bastir junts sinergies de col-
laboració i enfortiment. 

Altrament, l’aposta d’edició de la versió 
digital de la revista Frontissa, amb noves 
seccions, serveix per a acostar-nos a rea-
litats associatives, culturals i territorials, 
i a opinions formades des de les convic-
cions arrelades i desenvolupades al llarg 
dels territoris de parla catalana, dels quals 
formem part.
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L’arqueologia permet aproximar-nos 
al passat més remot a partir de l’estudi i 
anàlisi d’espais, estructures o materials 
que han perdurat fins als nostres dies. 
Des de restes de cabanes fins a pintures 
en coves o indrets que es localitzen on 
es feien rituals diversos, entre moltes 
altres possibilitats de vestigis del passat 
que poden ser estudiats. En els períodes 
del passat de la humanitat en què no 
hi ha cap mena de material escrit, és 
l’arqueologia i la seva aplicació la que 
permet conèixer on i com vivien. A par-
tir del moment en què hi ha escriptura, 
amb el pas dels segles va quedant reco-
llida cada cop més informació de l’en-
torn, de manera que l’arqueologia i el 
registre escrit cada cop es van fent més 
complementaris per conèixer com era la 
vida a l’antiguitat o a l’època medieval. 
I fins fa poc temps, s’entenia l’arqueo-
logia com aquesta ciència que permet 
conèixer el passat fins al segle XIV o XV, 
perquè més enllà s’entenia que ja co-
mençava a aparèixer tanta documenta-
ció escrita en què hi havia tota la infor-
mació que es necessitava per conèixer 
el passat, que no calia aplicar l’arque-
ologia per tenir més coneixements his-
tòrics. Per sort, aquesta concepció va 
començar a canviar cap als anys noranta 
del segle XX i actualment cada cop es 
veuen més possibilitats en l’aplicació de 
l’arqueologia tant en vestigis del perío-
de modern com contemporani. 

De l’època contemporània, a An-
glaterra sobretot, es van començar a 
excavar i estudiar camps de batalla i 
zones industrials. Els primers eren es-
pais oberts que s’havien mantingut 
més o menys inalterats allunyats dels 

grans nuclis urbans, i els segons eren 
nuclis apareguts en llocs propers a l’ex-
tracció de matèria primera, com carbó 
o plom. A Catalunya es van començar 
a fer aquests estudis a partir de l’any 
2000, i amb molta relació amb els ves-
tigis de la Guerra Civil, bàsicament trin-
xeres, camps d’aviació, refugis i fosses 
comunes. Però hi ha moltes altres pos-
sibilitats d’aplicació de l’arqueologia en 
períodes recents i en altres àmbits que 
no siguin els bèl·lics. 

Dos d’aquests àmbits són la protoin-
dústria i l’industrial. Pel que fa al pri-
mer, ja hi ha estudiades històricament 
les fargues, per exemple. Per què no 
podrien ser estudiades arqueològica-
ment? I qui diu les fargues diu els pous 
de gel, que per sort alguns ja han estat 
excavats, les teuleries, els forns de calç, 
les sínies, les cisternes, les tines i, òb-
viament, tota l’arquitectura i construcci-
ons relacionades amb la pedra seca. En 
aquest cas, estudiants d’arqueologia de 
la Universitat de Barcelona cada any fan 
treballs de cabanes de pedra seca, unes 
feines en què no s’excava però en què 
s’estudia l’entorn, per què aquella caba-
na s’ubica en aquell indret, la morfolo-
gia, la pedra utilitzada, els elements in-
teriors i els exteriors... Aquests treballs 
fan que els alumnes, majoritàriament 
d’entorn urbà, valorin la riquesa del 
món rural i les seves possibilitats d’es-
tudi per conèixer millor el nostre passat. 

El món protoindustrial es transforma 
amb la industrialització, que canvia les 
formes de vida de dalt a baix. Canvien 
els habitatges, apareixen les colònies 
industrials sobretot al costat dels rius i 
els campaments en cabanes a les mun-

tanyes, ben a prop del carbó o de l’ai-
gua que crea electricitat. Unes colònies 
a les quals avui en dia costa trobar-los 
un nou ús i que en tot cas mereixerien 
un estudi arqueològic, ja fos individual-
ment o per zones (les del Llobregat, les 
del Ter...). I uns campaments dels quals 
encara queden força vestigis, tot i que 
desconeguts, com les restes d’infraha-
bitatges al Coll del Pradell, a Vallcebre 
(Berguedà), amb mines sota terra i mi-
nes al cel obert, amb les vies del trenet 
miner encara ben visibles. Un exemple 
de tants que es poden trobar arreu. 

I, així mateix, també caldria estudi-
ar el paisatge. Un paisatge en contínua 
transformació, accelerada des del se-
gle XIX amb el canvi de costums, amb 
l’electrificació i les noves possibilitats 
de comunicació. Uns canvis que com-
portaran l’abandonament gradual de 
pobles que es van trobant massa allu-
nyats dels nuclis més grans en què es 
van concentrant cada cop més tots els 
serveis. Contradictòriament, l’arribada 
de l’electricitat, de l’aigua corrent, de 
les carreteres asfaltades, participaran en 
el fet que els veïns de nuclis petits i dis-
tants de poblacions mitjanes decideixin, 
en un moment donat, tancar la casa i 
traslladar-se a aquests altres pobles més 
grans o, directament, a la ciutat. Unes 
poblacions que es poden visitar actual-
ment, de les quals es fan llibres i estudis 
històrics, però de les quals també caldria 
fer-ne d’arqueològics. Afortunadament, 
fa uns anys que existeix el projecte «Po-
bles Abandonats» (IRMU,UAB), que a 
poc a poc va fent feina inventariant-los 
i analitzant-los des de tots els punts de 
vista possibles, fins al punt d’haver fet 
un congrés a La Seu d’Urgell l’any 2019. 

Tot el que s’ha exposat és un patri-
moni del passat més recent al món rural 
que s’ha de llegir des de la globalitat, 
des de la cabana de pedra seca més pe-
tita fins als pobles abandonats, que me-
reixen ser estudiats també interdiscipli-
nàriament, també aplicant l’arqueologia 
per obtenir més coneixement històric 
que, a vegades, els documents escrits 
no han recollit. 

Queralt Solé (uB)

L’aplicació de l’arqueologia
del món contemporani al món rural
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El mes de juny del 2021 es com-
pleixen quaranta anys de l’inici del 
rodatge de la pel·lícula i sèrie televi-
siva La plaça del Diamant, una adap-
tació de la novel·la de Mercè Rodore-
da, dirigida per Francesc Betriu, per 
la qual la vila de Gràcia es va con-
vertir durant tres mesos en un plató 
cinematogràfic.

Una pel·lícula que es pot conside-
rar com la primera gran producció cine-
matogràfica espanyola que es va rodar 
a Barcelona des de feia dècades i que 
va reunir un grapat de joves actors, ac-
trius i tècnics que més tard s’obririen 
pas en el món del cinema i s’acabarien 
consolidant com a grans i reconeguts 
professionals com: Sílvia Munt, Lluís 
Homar, Agustí Villaronga, Josep Rosell, 
Rosa Vergés o Mariano Barroso.

Un rodatge que en gran part es 
va fer a Gràcia, malgrat que algunes 
escenes es captaren al carrer Creu de 
Molers del Poble-sec, al Casino de 
l’Aliança del Poblenou, a l’Ajuntament 
de Barcelona, a l’hotel Espanya del 
carrer Sant Pau o al traçat del tramvia 
Blau, entre altres llocs de la ciutat. 
Com a plató la vila va oferir la plaça 
del Diamant, on s’instal·là un envelat 

d’antenes durant dues setmanes; l’es-
glésia de Sant Joan, que va acollir el 
casament de la Colometa i l’endemà 
la comunió dels seus fills; diferents 
carrers de la vila, i una part del pis 
d’un edifici de la plaça del Nord i una 
altra part al capdamunt del carrer Ver-
di, entre altres indrets.

Un film pel qual la plaça tornava 
a acollir l’envelat, l’orquestra dels 
anys trenta, els gegants —arribats de 
Montbrió del Camp— o els Castellers 
de Barcelona, mentre que els carrers 
de Gràcia vivien la manifestació de 
proclamació de la república i al cap 
de dues hores els camions militars 
que arribaven a les portes de l’ajunta-
ment gracienc amb soldats franquis-
tes per treure la bandera republicana i 
fer onejar la bandera groga i vermella; 
mentrestant, les càmeres, els llums, 
les claquetes, els decorats i els actors 
donaven vida a la Colometa i als al-
tres personatges que Mercè Rodoreda 
havia creat en la seva novel·la.

Els veïns i veïnes de Gràcia es van 
bolcar en el rodatge de la pel·lícula i 
hi van col·laborar de totes les formes 
possibles. A més, un alt percentatge 
de graciencs i gracienques van quedar 

immortalitzats donant vida al veïnat 
del film i fins i tot a alguns personat-
ges secundaris de la història.

Un rodatge sempre és complex i lo-
gísticament implica disposar de molts 
espais on guardar material, vestuari, 
decorats o instal·lar els equips de 
maquillatge o perruqueria; en aquest 
sentit els nouvinguts ocuparen l’antic 
consultori mèdic del carrer d’Astúries, 
a tocar la plaça de la Virreina, per en-
quibir-hi els departaments de vestua-
ri, maquillatge i perruqueria. 

Però el que més va impressionar i 
fascinar el veïnat fou el procés del ro-
datge, seguit cada dia per un nombrós 
públic perfectament arrenglerat davant 
d’una corda que delimitava la realitat de 
la ficció; des del primer moment, des de 
la primera claqueta, al voltant de l’equip 
de rodatge sempre hi va haver una cor-
rua de vilatans atents com un notari del 
que passava al darrere i al davant de les 
càmeres, dia darrere dia, com si també 
en fossin els protagonistes.

JoSep Maria Contel 
preSident del taller d’HiStòria de 

GràCia Centre d’eStudiS

Quaranta anys del rodatge de la pel.lícula 
La Plaça del Diamant de Francesc Betriu

«Rodatge de la 
pel·lícula La Plaça del 
Diamant a l’envelat 
muntat a la mateixa 
plaça, amb Joaquim 
Cardona, Lluís Homar 
i al fons Òscar Mas». 
Josep Maria Contel, 
1981. Arxiu JMC.
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El territori
El Centre d’Estudis de Castellar del 

Vallès-Arxiu d’Història (CECV-AH) ha 
esdevingut una entitat de referència 
pel que fa a la recerca, la conserva-
ció, l’estudi i la difusió del patrimoni, 
la història i la cultura de Castellar del 
Vallès. El centre destaca per la seva 
col·laboració amb altres entitats del 
municipi i de l’entorn vallesà, amb les 
quals integren i coordinen propostes 
conjuntes amb una mirada global i un 
impacte local.

Una breu història: d’Arxiu d’Histò-
ria a Centre d’Estudis

L’Arxiu d’Història neix el 1979 a 
partir d’un grup de persones de Cas-
tellar preocupades per la manca d’un 
espai i d’una institució que es cuidi 
de recollir i guardar la documentació, 
objectes i llibres al voltant de la his-
tòria de Castellar. Aquest primer nucli 
s’establirà al núm. 23 del carrer Nou, 
de forma precària, en un espai cedit 
per l’ajuntament. Esdevindrà una as-
sociació de ple dret el 1982, i forma-
litzarà un conveni amb el consistori 
el 1983.

El 1987, gràcies a l’aval econò-
mic de vuit membres de l’associació, 
l’Ajuntament de Castellar adquireix 
la Casa Ribas, situada al carrer de la 
Mina, 9, i la cedeix com a seu de l’Ar-
xiu d’Història. Des d’aleshores, aquest 
emplaçament ha estat la seu de l’as-
sociació que, el 2017, va modificar els 
seus estatuts per esdevenir un centre 

d’estudis local; d’aquesta manera va 
canviar el nom i es va adherir a la 
CCEPC i a l’IRMU.

Actualment, el CECV-AH és una as-
sociació sense ànim de lucre que dis-
posa d’una massa associacionista de 
prop de 150 persones. L’activitat es 
finança, principalment, amb l’aporta-
ció d’una quota anual dels socis; amb 
fonts de finançament externes, com 
l’IRMU, i amb una subvenció nomi-
nativa anual que rep de l’Ajuntament.

Promovent la conservació i la pre-
servació del patrimoni local

Des dels inicis, l’entitat s’orienta a 
la recollida, catalogació i conservació 
de tota classe d’objectes, documents 
i elements diversos que, de manera 
directa o indirecta, tenen a veure 
amb la vida, la cultura, la història i 
els costums del poble. Així, a l’Arxiu 
d’Història, situat a la primera planta 
de la Casa Ribas, es troben dipositats 
i catalogats els fons documentals 
particulars de diverses masies del 
municipi, com els de Can Juliana o 
el Brunet, els fons de diferents enti-
tats i partits polítics castellarencs, o 
part del fons de l’antiga fàbrica Tolrà, 
entre d’altres. D’altra banda, cal des-
tacar l’important fons fotogràfic que 
s’ha anat recollint en aquests quaran-
ta-dos anys i que, actualment, està 
en procés de digitalització.

En els darrers anys s’està fent un 
gran esforç per a intentar salvaguar-
dar el patrimoni documental del mu-

nicipi a partir de la digitalització de 
centenars de documents provinents 
de les masies de la vila, des de per-
gamins fins a dietaris personals, i que 
es troben disponibles per ser consul-
tats i estudiats. Així mateix, un altre 
tipus de documentació, com l’episto-
lari del poeta castellarenc Joan Arús 
o el fons documental del castell de 
Castellar dels Fontcuberta, en col-
laboració amb la UB, s’ha posat en 
consulta oberta a través de la pàgina 
web del centre.

En aquest sentit, cal destacar el 
cercador del setmanari La Farga, que 
es va publicar entre el 1933 i el 1938 
i que és una font indispensable per a 
l’estudi d’aquest període històric.

D’altra banda, el centre també 
guarda diversos objectes relacionats 
amb la cultura castellarenca, des 
d’obres d’art fins a peces arqueològi-
ques, passant per objectes quotidians 
i d’altres relacionats amb la vida po-
lítica castellarenca. Esperem que en 
els propers anys es puguin exposar de 
forma permanent en un futur espai 
didàctic que se situarà a la segona 
planta de la casa Ribas.

Cal destacar que aquesta ingent 
tasca s’ha pogut dur a terme gràcies 
a la col·laboració desinteressada de 
desenes de socis que, any rere any, 
han col·laborat amb els diferents 
arxivers i arxiveres en l’inventari, la 
catalogació i la digitalització dels di-
ferents objectes i fons documentals.

El Centre d’Estudis de Castellar del Vallès-Arxiu d’Història

La Casa Ribas situada al centre històric de Castellar del Vallès i seu del 
Centre d’Estudis de Castellar del Vallès-Arxiu d’Història.

Albert Antonell i Joan Roure, socis i grans col·laboradors del centre, 
treballant amb l’arxiver Roger Rocavert a la sala de consulta de la Casa 
Ribas. Fotografia Quim Pascual.



La recerca i la difusió del coneixe-
ment

Des dels inicis, l’entitat ha tingut 
una clara vocació de promoure la re-
cerca local i la seva difusió. La revista 
de recerca Plaça Vella, sense dubte, 
ha impulsat aquesta tasca. Donada la 
publicació anual, la revista ha estat 
un dels motors més eficients per a es-
peronar diferents col·laboradors/es a 
desenvolupar la seva recerca i publi-
car-la. Enguany la revista Plaça Vella 
complirà quaranta anys, i ha esde-
vingut una de les revistes de recerca 
local amb més solera del Vallès. S’hi 
poden trobar diverses aproximacions 
a la història i la cultura castellaren-
ca: des de treballs inèdits sobre la 
Universitat de Castellar fins a reculls 
històrics d’entitats locals, com el Club 
Atlètic, els bombers o l’Esbart Teatral. 
Precisament, aquesta voluntat de 
col·laboració i treball en xarxa es veu 
reflectida en molts dels monogràfics 
dels 61 números de la revista. 

Amb aquesta voluntat d’animar 
l’alumnat dels instituts a desenvolu-
par recerques sobre el municipi i a 
despertar el seu interès pel món de 
la investigació, enguany s’han con-
vocat uns premis als millors treballs 
de recerca de batxillerat sobre temà-
tiques relacionades amb el municipi. 
Així mateix, amb l’ànim de promoure 
la recerca local, també es convocarà 
la beca de recerca Emília Carles Tolrà 
per a promoure la investigació sobre 
diferents aspectes de la història, el 
patrimoni i la cultura de la vila.

Aquesta tasca de recerca local no 
defuig la visió més global i, per tant, 
es promou la col·laboració amb altres 
arxius i centres d’estudis del Vallès, 
com l’Inventari del Patrimoni Imma-

terial del Vallès o els Cursos d’Història 
del Vallès, així com la participació en 
projectes de recerca de les univer-
sitats catalanes, entre els quals cal 
destacar els duts a terme amb la UB 
i la UAB.

La divulgació i la promoció del pa-
trimoni local

Una de les tasques a què més s’ha 
orientat el centre en els darrers anys 
ha estat la d’apropar el patrimoni lo-
cal a la ciutadania, i una manera ha 
estat organitzant, sempre de manera 
col·laborativa, diverses activitats per 
tot el municipi. Des de la visió que el 
patrimoni és una eina de desenvolu-
pament i cohesió social, s’han dut a 
terme des d’itineraris per a descobrir 
el ric patrimoni natural, històric i cul-
tural castellarenc, com la ruta Joan 
Arús, fins a cicles de conferències i 
exposicions, entre les quals desta-
quen les de producció pròpia, com 
l’exposició sobre la relació del presi-
dent Lluís Companys amb Castellar en 
el setanta-cinquè aniversari del seu 
afusellament, o la dels noranta anys 
de l’Obra Social Benèfica.

Des del 2014, el Centre organitza, 
amb col·laboració de l’Ajuntament i 
d’altres entitats municipals, les Jor-

nades Europees del Patrimoni, amb 
diferents activitats al llarg del cap de 
setmana.

Per últim, s’ha fet un gran esforç 
per utilitzar les oportunitats que ens 
ofereixen els nous canals de comuni-
cació per apropar tot aquest patrimo-
ni i coneixement. En aquest sentit, 
destacaríem la gran tasca que s’està 
duent a terme per a fer present el 
patrimoni i la història castellaren-
ca a la Viquipèdia, o la secció sobre 
fotografia històrica en el setmanari 
L’Actual, en paper i a les xarxes soci-
als. D’aquesta manera, un dels darrers 
projectes que s’han impulsat ha es-
tat el dels «Caràcters Castellarencs», 
que consta d’una sèrie d’entrevistes a 
diferents persones del municipi amb 
una realització excepcional i d’un 
gran impacte a través d’Instagram i 
de la xarxa. Aquestes converses han 
esdevingut una eina per a conèixer 
diferents espais, memòries i situa-
cions particulars o col·lectives del 
municipi i la seva gent, i han apropat 
el ric patrimoni etnològic del munici-
pi a la ciutadania.

oriol ViCente i CaMpoS

Centre d’eStudiS de CaStellar del 
VallèS-arxiu d’HiStòria
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Vista de la sala 
d’exposicions Violant 
Carnera situada a la 
primera planta del 
CECV-AH amb l’expo-
sició «Tota pedra fa 
paret. La pedra seca 
a Catalunya», de la 
Direcció General de 
Cultura Popular i As-
sociacionisme Cultural 
del Departament de 
Cultura de la Generali-
tat de Catalunya.

Portada del número 60 de la revista Plaça Vella.

El 2018 el CECV-AH 
acollí la IV Trobada 
d’Entitats d’Estudis 
del Vallès sobre el 
patrimoni cultu-
ral immaterial del 
Vallès. A la foto, la 
representació dels 
Pastors Cantaires de 
Betlem, una sarsuela 
nadalenca de Mn. 
Joan Abarcat.
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Frontissa.Cat 
A partir del març de 2021, Fron-

tissa es va convertir també en una 
revista digital (www.frontissa.cat), 
compatible amb la versió impresa. 
La voluntat primera és que frontissa.
cat tingui presents tots els territoris 
de parla catalana. En aquests mo-
ments, la versió digital ha rebut més 
de 15.000 lectures d’articles i compta 
amb més de 300 subscriptors. Cada 
article també es difon a les xarxes so-
cials. Aquesta versió digital incorpora 
les noves seccions següents:

LITERATURES: S’inclou un frag-
ment d’un escriptor o escriptora que 
en la seva obra literària hagi descrit 
o narrat algun element o espai viven-
cial d’un lloc concret. 

GEOGRAFIES: Articles sobre ter-
ritoris històrics, espais lligats a ele-
ments geogràfics (una muntanya, un 
riu, una vall, etc.), a paisatges, a re-
lacions tradicionals entre poblacions, 
a espais urbans homogenis, etc. 

PATRIMONIS: On es tractaran ele-

ments, espais o conjunts patrimonials 
que, a part de ser descrits, al darrere 
hi hagi una experiència concreta de 
recuperació, gestió, valorització, re-
utilització, defensa o creació de dis-
curs pedagògic o de divulgació con-
sistents o innovadors. 

ENTORNS: Contempla realitats 
culturals properes al món dels centres 
d’estudis, personalitzant-ho en les 
persones que les han fet possibles. 
Comencem per tractar algunes edi-
torials molt lligades a territoris con-
crets que han fet una feina a hores 
d’ara necessària i imprescindible. 

OPINIONS: Cada mes es publi-
caran quatre articles redactats per 
persones vinculades als centres d’es-
tudis, lliurement expressats, amb 
l’afany de generar opinió diversa 
sobre temes que ens afecten o ens 
poden interessar. 

Així doncs, el nostre propòsit és 
aconseguir la més àmplia participa-
ció territorial, des dels centres a les 

perifèries, convençuts que d’aquesta 
manera podem ajudar a construir un 
futur culturalment més sòlid i partici-
patiu. Cal remarcar, que estem oberts 
a suggeriments i propostes sobre 
qualsevol de les seccions d’aquesta 
nova eina comunicativa.

Us animem, doncs, que visiteu i 
llegiu els continguts de frontissa.cat, 
on també us podeu subscriure al but-
lletí que cada mes recull les novetats 
i s’envia per correu electrònic.

NOUS CENTRES D’ESTUDIS ADHERITS

Associació de Festes de la Plaça 
Nova – Comissió de Festes de Sant 
Roc de Barcelona (vocalia de projec-
tes, recerca, arxiu i memòria).

Pl. de les Beates, 2 (Casa dels En-
tremesos). 08003 Barcelona

Tlf. 932683531 a/e: associacio-
festesplassanova@gmail.com www.
plnova.cat 

Persona de contacte: Xavier Cor-
domí (president)

Any de fundació: 1589 (Confraria 
de Sant Roch de la Plassa Nova). Es-
tatuts de 2012.

Activitats: Preservació, mante-
niment, organització i difusió de 
les Festes de Sant Roc de Barcelona 

(Festa Patrimonial d’Interès Nacional). 
Recerca, estudi, projectes i arxiu per 
la memòria i la dignitat del barri de la 
Catedral de Barcelona: publicacions, ex-
posicions, audiovisuals, arxiu documen-
tal, arxiu fotogràfic, arxiu sonor, etc.

Centre d’Estudis d’Arqueologia i 
Història de Mataró. Creat el 2014. 
Té 26 socis. c/ Pablo Iglesias, 83, 
08302, Mataró, ceah.mataro@gmail.
com. Tel. 637978786. 

Àmbit d’actuació: Mataró, 
Maresme, Serralada Litoral.

Activitats: estudis arqueològics, 
conferències, excursions, exposicions, 
edició de llibres.

Societat d’Estudis de la Verneda de 
Sant Martí. Creada el 1980. Té 50 so-
cis. c/ Agricultura, 294, 8D, 08020, 
Barcelona, lavernedadesantmartise@
gmail.com. Contacte: Cèsar Aguado.

Activitats: revista trimestral, pu-
blicacions, rutes i formació.

L’Espitllera Fòrum d’Estudis Segar-
rencs

Fusió del Centre d’Estudis Segarrencs 
amb Fòrum l’Espitllera. Té 77 socis.

c/ Forn, 2, 25211, Florejacs (Tor-
refeta i Florejacs), info@efes.cat. 
Web: https://www.efes.cat. Editen la 
revista Sikarra.
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III Jornada sobre Historiografia local i comarcal
Revoltes i repressions als territoris de parla catalana als segles XVI i XVII 
Seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Lleida, 27 de novembre de 2021

Avançament del programa. Com 
en cada edició, l’assistència serà gra-
tuïta, prèvia inscripció.

Revoltes, revolucions, aixecaments, 
avalots... són alguns dels termes que 
es refereixen a la reacció de la població 
de l’època moderna, especialment als 
territoris de parla catalana. Es pretén 
fer emergir tot allò que s’ha analitzat 
des dels estudis locals entre la confor-
mació d’un nou escenari polític amb 
la monarquia hispànica i abans de la 
Guerra de Successió. 

Durant dècades, l’anàlisi s’havia 
fet a escala nacional, i tot sovint 
referint-se només a elements polí-
tics i esdevenimentals. Ara, s’erigeix 
l’interès per agrupar tot allò que s’ha 
treballat des de la història local, tant 
respecte d’elements transversals i 
universals com propis. La mirada que 
es vol captar és eminentment social, 
jurídica i política, tenint en compte 
tant les causes (en tots els sentits i 
nivells) com les conseqüències (asso-
liments, repressions, etc.). Alhora, té 
un interès primordial esbrinar quines 
són les revoltes que han tingut una 
repercussió major en la historiogra-
fia o com ha anat evolucionant en el 
temps la mirada sobre elles. També 
han de ser analitzades aquelles re-
voltes o confrontacions sovint més 

passives, com les que es refereixen a 
elements relacionats amb el gènere o 
les religions (heretgies). Les no ac-
ceptacions d’ordres, en forma de re-
acció passiva, també representen una 
mena de revolta i acció en contra de 
l’ordre establert, ja sigui polític, reli-
giós o altre. En aquests casos, el grau 
i l’abast de la repressió pot indicar la 
importància d’aquest moviment pas-
siu i/o no violent.

Ponència inaugural
Vicent Escartí, Universitat de Va-

lència: «La memòria de les Germanies 
a València».

Àmbit 1. Repressions i violències 
(col·lectives, individuals, de gènere) 
/ Elits i actors locals:

Daniel Muñoz, Universitat de Va-
lència: «Conflictes, violències i resis-
tències socials als espais fronterers 
de la València foral moderna. Un ba-
lanç historiogràfic des de la perspec-
tiva local».

Verònica Zaragoza, Universitat 
de València: «Repressió i vigilància 
del poder visionari femení a l’èpo-
ca moderna. Balanç historiogràfic i 
noves perspectives».

Margalida Bernat i Jaume Serra. 
Societat Arqueològica Lul·liana: «Un 
tast historiogràfic sobre la Germania 

de Mallorca (1521-1523): De la crimi-
nalització binimeliana a la reivindica-
ció postquadradiana (1593-2021)».

Àmbit 2. La transmissió dels 
greuges: com es transfereix el males-
tar, com es comunica, com quallen els 
aixecaments? Literatura, publicística 
i escrits personals: projecció, repre-
sentació i propaganda (pública i pri-
vada) de la revolta i de l’antirevolta:

Eulàlia Miralles, Universitat de Va-
lència: «Veus de guerra. Aproximació 
a la propaganda bèl·lica del segle 
XVII». 

Àmbit 3. Les arrels jurídiques i 
existencials dels enfrontaments: els 
raonaments de subsistència i els ar-
gumentaris jurídics que sostenen les 
revoltes:

Ricard Torra, Alexander von Hum-
boldt Fellow, Ludwig-Maximilians-
Universität München. «La pugna per 
l’observança. Una visió des del món 
local català, 1588-1705».

Miquel Fuertes Broseta, Universi-
tat de València: «Causes i fonaments 
jurídics de violències i revoltes al País 
Valencià a l’època foral moderna».
Ponència de cloenda

Joan Peytaví, Universitat de Per-
pinyà: «La història en primera perso-
na expressa el trauma col·lectiu: el 
cas dels conflictes catalans moderns».

Antic hospital de Santa Maria, seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs on se celebrarà la jornada
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La Catalunya Carolíngia (1920-2020) en 
el marc dels Programes de col·laboració 
transfronterera Espanya-França-Andorra

La França revolucionària va pro-
clamar els drets de l’home, i en cons-
tituir els dipòsits literaris amb els 
fons secularitzats de l’Ancien régime, 
declarava la guerra a la ignorància, en 
un pla universal. Admirable França! 
Al mateix temps que destruïa l’Ancien 
Régime, aplegava tots els manuscrits, 
documents d’arxiu i llibres impresos 
dels antics convents i bisbats secu-
laritzats i els organitzava en biblio-
teques departamentals perquè fossin 
útils per a fer «recular la ignorància».

L’IEC va néixer a principis del se-
gle XX, amb la finalitat de fer recu-
lar la ignoràcia -i ara és el fundador 
de l’IEC qui parla:- sobre els fets, els 
homes i les coses de Catalunya. Com 
a bon deixeble d’aquella França tan 
admirada aleshores a Catalunya, l’IEC 
emprenia el combat contra la igno-
rància dels mateixos catalans i pels 
mateixos catalans sobre les coses de 
Catalunya; allò que avui se’n diu la 
catalanística en sentit ample, com 
ha expressat i proclamat la presiden-
ta recentment electa de l’IEC, M. T. 
Cabré.

En gairebé 115 anys i malgrat les 
prohibicions sofertes per part de rè-
gims autoritaris dels quals el mínim 
que s’ha de dir és que eren molt igno-
rants, l’IEC ha menat les seves bata-
lles específiques contra la ignorància. 
Una d’aquestes ignoràncies, potser la 
més cridanera, afectava el naixement 
pròpiament dit de Catalunya, quan i 
com apareixia Catalunya en la histò-
ria i perquè. La Catalunya Carolíngia 
i les recerques històriques adjacents 
han contribuït de forma decisiva a 
aclarir el problema.

La Catalunya Carolíngia ha estat 
una obra emblemàtica de l’IEC. No-
més dient que ha durat cent anys 
(1920-2020) i ha exigit el treball de 
ben bé tres generacions d’estudiosos, 
ja es comprèn que no ha estat joc 
de poques taules. Aquesta obra és el 

punt de partida per a la comprensió 
de la nostra peripècia històrica. I, en 
un context més ampli, permet l’estu-
di del primer gran assaig d’unificació 
europea practicat després de l’imperi 
romà.

Amb l’adveniment de la democrà-
cia l’IEC s’havia ampliat, s’havia reor-
ganitzat i renovat, assenyaladament 
en l’aspecte de l’equipament infor-
màtic. L’IEC ha digitalitzat les seves 
revistes i ara digitalitza el seu fons de 
monografies. En un moment determi-
nat, entorn dels anys 2013-2014, es 
feia evident la necessitat d’orientar 
l’IEC cap a l’era de la transferència del 
coneixement, que amb les noves tec-
nologies, obliga a la socialització del 
coneixement. En aquesta era, la lluita 
contra la ignorància ja no és indivi-
dual, ha d’ésser coral. I els resultats 
obtinguts ja no poden consistir en un 
patrimoni reservat a minories, s’han 
de saber transmetre a col·lectius hu-
mans com més amplis millor. Per dues 
raons. Perquè la lluita de l’IEC contra 
la ignoràcia és finançada pels poders 
públics democràtics, i per tant hi ha 
d’haver un retorn tangible a la soci-
etat; i perquè és una lluita pel saber, 
que, si és ciència, és universal, amb 
el benentès que l’universal no és res 
més que el local ... sense muralles.

Posar en una base de dades una 
obra com la Catalunya Carolíngia apa-
reixia, doncs, com una inciciativa 
plausible. Igualment, fer-ho optant a 
un dels programes Feder de la UE, en 
aquest cas un programa transfronte-
rer Espanya-França-Andorra. D’aques-
ta manera s’obtenia un finançament 
consistent i el promotor de la idea es 
lligava a un calendari.

Digitalitzar tota la documentació 
sobre el període carolingi era barre-
jar fructuosament el passat més re-
mot amb el present més actual: polí-
tic, social, tecnològic i europeu. Era 
també el mitjà imprescindible per a 

elaborar un conjunt d’aplicacions in-
formàtiques que faran extensiu el co-
neixement i el gaudi d’aquell món a 
col·lectius amplis de conciutadans de 
les dues bandes de la frontera franco-
espanyola actual, per començar, i a 
tots aquells col·lectius que, pel mo-
tiu que sigui, s’hi pugin interessar.

Els programes europeus transfron-
terers promouen el coneixement i el 
progrés d’uns determinats ciutadans 
europeus que unes ratlles separadores 
traçades en altres temps històrics per 
les baionetes, han mantigut fins fa 
ben poc en règim de pràctica exclu-
sió mútua. La frontera que nosaltres 
tenim amb l’estat francès ens separa 
dels catalans de França. Hi ha cata-
lans, doncs, a una i altra banda de la 
frontera. Aquest sol fet ja estimula la 
col·laboració, perquè tots hi sortim 
guanyant. Quan l’hospital transfron-
terer de Puigcerdà ja és un fet gràcies 
als programes transfronterers, res no 
impedeix pensar que gràcies a aques-
tes formes de col·laboració ja s’han 
començat a crear panorames socials 
inèdits a un i altre cantó de la ratlla. 
Benvinguda, col·laboració que obres 
portes a futurs falaguers.

JauMe de puiG i oliVer

ViCepreSident de l’ieC
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Temps de canvi i represa
Els darrers mesos del 2020 i el 

primer trimestre del 2021 han estat 
d’intensa activitat administrativa per 
a l’Institut Ramon Muntaner. Després 
d’haver estat adscrits per uns mesos 
al Departament de Cultura finalment 
el procés s’ha revertit i finalment con-
tinuarem mantenint la naturalesa ju-
rídica com a fundació privada. 

L’any 2017 l’aleshores director ge-
neral de cultura popular i president 
de l’IRMU, Lluís Puig, va plantejar la 
possibilitat de fer partícips del patro-
nat la Federació d’Ateneus de Catalu-
nya per tal de situar les dues xarxes 
d’associacionisme cultural més arrela-
des territorialment i amb major acti-
vitat cultural sota el paraigua de l’IR-
MU i d’aquesta manera propiciar una 
major interacció i, per tant, reforçar 
tot aquest teixit cultural amb un im-
pacte social i cultural molt important. 
No ha estat fins el 2021 i després de 
moltes reunions, documents i feina 
que finalment s’ha assolit aquesta 
fita. El mes de març el govern de la 
Generalitat aprovava els canvis que es 
proposaven en els estatuts i es produ-
ïa el pas de catorze patrons a setze, 
cosa que suposa incorporar dues per-

sones nomenades des de la Federació 
d’Ateneus. 

Hem d’agrair la determinació de 
la M. Àngels Blasco, presidenta de 
l’IRMU, i la implicació i l’acompanya-
ment dels membres del patronat  en 
aquests darrers quatre anys perquè 
aquest fita s’hagi assolit. 

I comencem una nova etapa amb 
la suma de la Federació d’Ateneus i la 
possibilitat de teixir moltes complici-
tats amb ells, però també amb nous 
canvis derivats de la renovació que 
s’ha produït en el govern de la Gene-
ralitat i que ens portarà una nova pre-
sidència i nous membres del patronat 
nomenats des de la Generalitat. 

En paral·lel l’activitat i els pro-
jectes de l’IRMU no s’han aturat. El 
primer trimestre encara ha estat molt 
marcat pel format digital, però el se-
gon ja ens ha permès combinar virtu-
alitat amb presencialitat.  

Entre les accions realitzades des-
taquem dos nous números de l’aplica-
ció Publicacions IRMU: un de dedicat 
a l’activitat «Tastets de Patrimoni» i 
l’altre a la «Carpa virtual del Recer-
cat». En el cas de «Tastets de Patri-
moni», activitat de difusió que coor-

ganitzem amb la Biblioteca Pública 
de Tarragona, vam decidir, davant la 
impossibilitat de fer-la de manera 
presencial, aprofitar l’efemèride de 
10 anys i 20 edicions de l’activitat 
per a fer un recopilatori de les dife-
rents conferències i visites que s’han 
anat realitzant. Podeu consultar els 
continguts a https://www.irmu.org/
news/2989, on trobareu els enllaços 
per accedir-hi. 

En el cas del Recercat vam voler 
convertir de nou un número de l’app en 
la carpa que no vam poder desplegar a 
Tortosa. Els enllaços al número de l’app 
es poden trobar a https://www.irmu.
org/news/3043. L’avantatge d’aquest 
format és que l’esforç que dediquem a 
generar aquest material és consultable 
més enllà dels dies en què es desenvo-
lupa l’activitat i per tant pot ser una 
bona eina de difusió per als projectes, 
publicacions i audiovisuals proposats 
des dels centres. Enguany cal destacar 
l’elevat nombre de novetats presenta-
des, entorn de noranta, i cinquanta-
dos pòsters de projectes. 

En ambdós casos cal agrair a totes 
les persones dels centres i dels ate-
neus que ens han permès construir 

Reunió telemàtica del patronat de l’IRMU
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aquests dos números de l’app amb els 
seus treballs i les seves intervenci-
ons. Són el resultat d’un treball col-
laboratiu que creiem que ha assolit 
els objectius que ens havíem marcat.

Dins el segon trimestre l’activitat 
s’ha accelerat amb la celebració del 
XVII Recercat a Tortosa, Capital de la 
Cultura Catalana 2021, la celebració 
del II Congrés de Jota als Territoris de 
Parla Catalana a Falset, Litterarum  i 
la Fira del Llibre Ebrenc a Móra d’Ebre, 
la participació en l’Assemblea de la 
Federació d’Instituts d’Estudi del País 
Valencià a la Vall d’Albaida o la III 
Jornada de recerca històrica dels bar-
ris de Barcelona.

En tots els casos les activitats han 
estat marcades per les restriccions 
determinades per les autoritats sani-
tàries, però ens hem pogut trobar, ce-
lebrar els debats i altres activitats de 
manera presencial i combinar-ho amb 
el format digital que ens permet arri-
bar a un major nombre de persones i 
la interacció a distància.

La tardor també es preveu intensa 
amb la celebració, entre d’altres, del 
XII Col·loqui Internacional d’Estudis 
Transpirinencs els dies 1, 2 i 3 d’oc-
tubre a Sant Joan de les Abadesses 
(https://www.irmu.org/news/2889) o 
la XI Trobada de pedra seca i arquitec-
tura tradicional dels territoris de parla 
catalana a Móra la Nova els dies 5, 6 i 
7 de novembre (http://www.trobada-

pedraseca.cat/). També es comença-
ran a reactivar les trobades territorials 
dels centres que són espais d’inter-
canvi d’idees i experiències que hem 
trobat a faltar aquest darrer any i mig.

El digital, allò que no podem perdre 
postpandèmia

La pandèmia ha estat un continu 
aprenentatge en molts sentits tant a 
nivell personal com en l’àmbit profes-
sional i associatiu. Hem adaptat una 
part important del nostre dia a dia i 
les TIC ens han permès, en molts ca-
sos, poder donar continuïtat a la nos-

tra tasca professional, però també a 
la sociabilitat, encara que hagi estat 
a través de la pantalla. Hem fet des-
cobertes importants com per exemple 
què té de positiu incorporar la tecno-
logia a molts nivells. 

Evidentment l’àmbit associatiu 
necessita de la presencialitat; perdre-
la seria un sense sentit, però hem 
descobert que si incorporem l’entorn 
digital facilitem la participació de la 
gent, generem continguts i els posem 
a disposició de nous públics sense 
condicionaments temporals, al mateix 
temps que podem innovar i podem 
compartir amb major agilitat. Això no 
ho hauríem de perdre.

Des de l’IRMU hem apostat des 
dels inicis per l’ús de les TIC i perquè 
els centres tinguessin la possibilitat 
de gaudir dels avantatges de l’entorn 
digital. Ara volem fer un pas més i, 
per aquest motiu, i després d’escoltar 
els vostres comentaris i peticions, la 
propera convocatòria de subvencions 
per a l’edició d’obres de recerca incor-
pora una modalitat específica per pre-
sentar propostes d’edicions digitals. 
Us animem a recuperar la jornada que 
vam celebrar el juliol de 2020 sobre 
aquesta temàtica i a presentar pro-
postes en el marc d’aquesta nova mo-
dalitat. Us recordem que podeu con-
sultar els continguts de la jornada a 
https://youtu.be/IHrcNeVHr6k  i que 
mantenim el servei d’assessorament 
que vam iniciar després de la jornada.

III Jornada de recerca històrica dels barris de Barcelona

Acte de lliurament dels Premis Recercat celebrat a Tortosa
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Entrevista a Vinyet Panyella i Balcells
Nascuda a Sitges. Escriptora i ges-

tora cultural: arts, recerca, poesia i 
escriptura, en qualsevol ordre. Diplo-
mada en Biblioteconomia i Documen-
tació (1975) i llicenciada en Filologia 
Catalana (1977). Estudis de doctorat 
i acreditada la suficiència acadèmica 
en investigació. 

Des dels seus inicis en l’àmbit 
professional ha combinat tasques 
professionals d’alta responsabilitat 
en institucions culturals amb estu-
dis i recerques de caràcter acadèmic, 
en oberta sinergia. La seva activitat 
es caracteritza per la capacitat d’in-
teraccionar entre les humanitats i 
la gestió. Compta amb una dilatada 
experiència en responsabilitats de di-
recció, organització i gestió cultural; 
en programació, organització i coor-
dinació d’esdeveniments culturals; en 
tecnologies de la informació i de la 
comunicació aplicades a institucions 
culturals i en relacions i participació 
en institucions, entitats i organit-
zacions internacionals així com en 
la direcció i comissariat d’exposici-
ons. Ha estat comissària del Centenari 
Rosa Leveroni (2010), l’Any Ramon 
Casas (2016-2017) i del Centenari de 
Maricel 1918-2018. 

La seva activitat professional ha 
transcorregut com a Responsable, Di-
rectora de l’Arxiu Històric de Sitges 
(1976/1978-1983); Cap del Servei 
de Documentació, Biblioteca i Arxiu, 
Parlament de Catalunya (1893-1989); 
Subdirectora i Gerent (1989-1996) i 
Directora de la Biblioteca de Catalu-
nya, 2000-2004; Documentalista, Cap 
de l’Àrea de Projectes i Desenvolupa-
ment del Servei d’Estudis Parlamen-
taris, Parlament de Catalunya (2004-
2011); Directora-gerent dels Museus 
de Sitges (2011-2019).

Autora d’una quarantena de llibres 
sobre art, literatura, història cultu-
ral, biografies, i nombrosos articles 
i treballs d’especialització, assaig i 
divulgació. Des de 1998 manté una 
columna setmanal d’opinió i temes 
culturals a L’Eco de Sitges, i des de 
2006 manté el blogweb Quadern de 
Terramar:  https://quaderndeterra-
mar2018.wordpress.com.

Va ser sòcia fundadora (1976) del 
Grup d’Estudis Sitgetans i presidenta 
entre els anys 2009 i 2013. Des de 
juliol de 2019 és la presidenta del 
plenari del Consell de la Cultura i de 
les Arts (CoNCA). 

Poc després d’accedir a la presi-
dència del CoNCA arribava la pan-
dèmia. De quina manera aquest 
fet ha condicionat el plantejament 
estratègic que us havíeu fet inici-
alment?

Havíem iniciat el nostre mandat 
fent una lectura crítica de la llei del 
CoNCA per tal d’analitzar-ne el con-
tingut a fons i marcar no només les 
línies principals de la nostra respon-
sabilitat respecte de l’ecosistema 
cultural del país sinó també els ob-
jectius estratègics en aquesta tercera 
etapa del CoNCA, que vam presentar 
al Parlament el febrer de 2020 en una 
de les dues compareixences anuals 
determinades per la llei. D’aquesta 
lectura en va sorgir, a més, la publi-
cació #10 anys CoNCA que, com tots 
els nostres estudis i informes,  hem 
penjat al web. Fins l’esclat de la pan-
dèmia havíem enllestit dos estudis 

iniciats durant el mandat anterior, 
que presidia Carles Duarte, un sobre 
l’accés dels joves a la cultura i un al-
tre sobre la sostenibilitat en el medi 
cultural, i havíem acabat l’elaboració 
de l’avaluació estratègica de l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, que vam pre-
sentar just el dia abans de l’inici del 
confinament. Alhora havíem recupe-
rat dos temes de fons que constitu-
eixen línies de treball permanent per 
al CoNCA com són el mecenatge i l’Es-
tatut de l’artista, que ja comptaven 
amb una trajectòria remarcable. El 
plantejament estratègic el vam cen-
trar en l’activació del Cens d’artistes 
i professionals de la cultura, en l’as-
soliment d’un marc de finançament 
just i suficient per a la cultura i en 
l’anàlisi i la visibilitat de l’impacte de 
la Covid en el sistema cultural. Vam 
mantenir el plantejament estratègic i 
alhora vam obrir vies per atendre la 
situació d’emergència. 

Quines han estat les prioritats 
del CoNCA en aquests mesos de for-
ta aturada de l’activitat cultural?

Des d’un primer moment ens vam 
posar al costat dels creadors, artistes 

Fo
to

: 
Co

NC
A 

/ 
Fr

ac
ta

l7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

l ’ e n t r e v i s t a

i sectors culturals i, alhora, vam traçar 
la nostra estratègia de col·laboració 
amb les institucions, en particular 
amb el Departament de Cultura, per 
tal de treballar plegats en la recerca 
i plantejament de solucions, tant les 
d’emergència com les línies de fons. La 
situació que es presentava era tràgica 
perquè era afegir precarietat damunt 
de la precarietat a penes o no gens 
superada després de la gran crisi de 
2008. Vam obrir el Canal Emergència 
amb la voluntat d’atendre, informar i 
acompanyar les consultes que ens ar-
ribessin; entre l’abril i el juny de 2020 
vam atendre dues-centes consultes i 
posteriorment el vam reformular per 
tal de rebre les principals respostes i 
reivindicacions dels sectors. Alhora 
vam voler crear un capital de refle-
xió i pensament culturals sobre com 
hauria de ser la cultura l’endemà de 
la pandèmia: vam convocar cent cin-
quanta persones dels diferents sectors 
i generacions sota el lema «150 veus 
per a la cultura del demà» i els vam 
demanar una reflexió de 300 paraules 
que anàvem penjant cada dia al nostre 
web i que finalment hem publicat en 
format de llibre, 150 veus. La cultura 
de l’endemà. En tercer lloc, conjunta-
ment amb el Departament de Cultura 
(Gabinet Tècnic i ICEC) vam encarregar 
un estudi sobre l’impacte econòmic de 
la Covid al llarg de 2020 i que, malgrat 
la irregularitat de la disponibilitat i 
existència de dades, assenyala un pa-

norama greument perjudicat. De cara a 
l’Informe anual sobre l’estat de la cul-
tura i les arts 2020, actualment en curs 
d’edició, vam realitzar una enquesta a 
persones i organitzacions sobre els 
efectes de la pandèmia que ha resultat 
ben colpidor. Vam mantenir desenes 
de reunions amb administracions, en-
titats i organitzacions, vam reivindicar 
increments de tota mena d’ajuts i vam 
celebrar que la cultura fos considera-
da un bé essencial, a més d’organitzar 
activitats sota el lema de «la cultura 
és segura». 

Si haguessis de prioritzar tres 
iniciatives per a la represa, quines 
proposaries?

Una, que el retorn a la normalitat 
no pot ser de cap manera el retorn 
a la precarietat i que alguna cosa 
ha d’haver canviat o s’ha de canviar 
immediatament per no caure en les 
inèrcies de sempre. Dues, aconseguir 
un finançament públic per a la cultura 
des dels pressupostos de la Generali-
tat que arribi, com a mínim, al 2 %, 
i aconseguir-lo en un termini de dos 
anys perquè un mandat de legislatura 
es pot fer llarg. I tres, aconseguir que 
tant el govern de la Generalitat com 
el govern de l’Estat espanyol adop-
tin les mesures des de les seves res-
pectives competències per assolir el 
conjunt de mesures fiscals, laborals, 
administratives i sociosanitàries que 
han de constituir l’Estatut de l’artista 

que permeti que els artistes i creadors 
tinguin una vida professional digna, 
com succeeix en altres països de la 
Unió Europea. A l’Estat espanyol les 
condicions laborals dels artistes i cre-
adors porten un retard inexplicable i 
injustificat en clar desavantatge amb 
els països veïns. 

La pandèmia ha posat en evidèn-
cia la precarietat de gran part del 
món cultural. Què cal per assegurar 
la consistència i viabilitat del sector? 
Pressupostos més elevats, major re-
coneixement institucional, presència 
als mitjans, o compromís ciutadà? 

Tot això i més. Cal tenir en comp-
te que ens hem de referir als sec-
tors en plural perquè la realitat de 
l’ecosistema ho és; està integrat per 
serveis, associacions, infraestructu-
res, lobbies, indústries i, també, per 
persones i col·lectius que no estan 
enquadrats però que existeixen. Per 
tant, les solucions a les precarietats 
no poden ser uniformes sinó que han 
de ser diversificades i específiques, 
han de respondre a la varietat de 
situacions existents. Però hi ha una 
qüestió que afecta la totalitat de 
l’ecosistema com és el finançament. 
Dins del finançament hi entra tant 
el del sector públic per mitjà de les 
diferents administracions (govern de 
Catalunya, administracions locals i 
supralocals —consells comarcals i di-
putacions— i també la part que per-
toca al nostre país per part de l’Estat) 
com també el finançament privat. En 
aquest punt és essencial aconseguir 
noves i millors condicions per al me-
cenatge privat i això també és feina 
tant del Parlament i el Govern com del 
Congrés dels Diputats i el govern de 
l’Estat. En la cultura s’hi ha de creure 
i creure-hi vol dir donar-li entrada a 
les agendes, als mitjans, a les relaci-
ons entre el sector públic i el privat, i 
a l’educació. És fonamental l’educació 
de la cultura i en la cultura. El procés 
educatiu no es pot desenvolupar ig-
norant l’educació cultural. En un altre 
aspecte els mitjans de comunicació, 
especialment els que es nodreixen de 
pressupostos públics, tenen una àm-
plia responsabilitat en la visibilitat 
de la cultura en totes les seves di-
mensions, inclosa la territorial. 

Intervenció de Vinyet Panyella en el lliurament del Premi Recercat al Grup d’Estudis Sitgetans: 
Badalona 2010
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Des del teu coneixement del 
món dels centres d’estudis quina 
valoració fas del paper d’aquestes 
entitats envers el patrimoni pro-
per? Què aporta de diferent l’apro-
ximació dels centres d’estudis al 
patrimoni respecte a d’altres orga-
nismes o institucions? 

Els centres d’estudis locals, o 
territorials, són el més gran referent 
de cultura de proximitat en la seva 
dimensió de recerca i difusió. Han 
guanyat prestigi a pols per les seves 
aportacions, pel rigor, pel treball vo-
luntari, pel seu caràcter associatiu de 
proximitat i de servei a la comunitat. 
Haurien de constituir el principal o un 
dels principals referents de les políti-
ques culturals locals i de proximitat i 
participar plenament en òrgans asses-
sors, consultius i fins i tot executius 
del sector públic. Apleguen un gran 
capital de coneixement, d’expertesa, 
d’interlocució i de difusió que posen 
a disposició de les comunitats locals 
i territorials i aquest és un dels seus 
grans i impagables valors. Altrament, 
han de rebre ajuda per poder-se pro-
fessionalitzar en aspectes de gestió 
que la societat i l’administració, bu-
rocràcia inclosa, exigeixen. 

Què destacaries de la teva presi-
dència en el marc del Grup d’Estu-
dis Sitgetans? 

El Grup d’Estudis Sitgetans el vam 
fundar un grup de persones de diver-
ses generacions un 1976 quan tot 
just s’iniciava la Transició amb la vo-
luntat de promoure i fomentar el co-
neixement cultural sobre Sitges. Hem 
travessat diverses etapes i diversos 
canvis, sempre en creixement i ober-
tura vers altres entitats locals i terri-
torials. A mi em va tocar una etapa 
de canvis, des dels generacionals, ad-
ministratius i relacionals amb altres 
col·lectius, fins als més conceptuals, 
internet inclosa, i no la recordo preci-
sament com una etapa fàcil. Però vam 
avançar i es van consolidar diversos 
canvis que, juntament amb el treball 
de juntes posteriors, han fet avançar 
i créixer la nostra entitat. I recordo 
com un dels millors moments la con-
cessió del guardó de reconeixement 
de Recercat, que avui figura entre els 
guardons més preuats del GES. 

Com t’ha influït, com t’ha aju-
dat, la pertinença a un espai cul-
tural local en la gestió de projectes 
d’àmbit de cultura de país? O a l’in-
revés? Quina creus que hauria de 
ser la correlació entre l’àmbit local, 
nacional i el global en la cultural?

Personalment, l’espai de cultura 
local em va configurar des dels anys 
setanta com a investigadora impli-
cada en ampliar la focalització de la 
història cultural en el medi sitgetà. 
La major part dels meus treballs de 
recerca estan relacionats amb la his-
tòria local, un àmbit que ofereix pos-
sibilitats infinites. I és que no es pot 
construir la cultura sense partir de la 
base local per interrelacionar-la amb 
la resta del món. I, a la inversa, una 
idea global, en cultura, sempre aca-
ba concretant-se en una localització 
determinada. La interrelació existeix, 
només cal estar disposat a actuar des 
d’una perspectiva que li doni visibi-
litat i la importància que mereix. Els 
espais de la cultura local són impres-
cindibles per a qualsevol construcció 
cultural en qualsevol àmbit. 

Quins creus que són els reptes 
dels centres d’estudis en el context 

postpandèmic? Què poden aportar 
a la reactivació de l’activitat cultu-
ral?

Són similars als d’altres institu-
cions i entitats del medi associatiu 
del nostre àmbit nacional. Ens cal, 
en primer lloc, estabilitzar l’estat de 
salut pública i poder programar de 
nou amb normalitat. La reactivació 
aportarà una cohesió que s’ha afeblit 
degut a les circumstàncies però que 
precisament per això hi ha més ganes 
d’enfortir-la creant vincles més forts 
amb la comunitat i amb entitats si-
milars. Les sinergies seran més fortes 
i arribaran a més sectors socials per la 
via de la proximitat. Desvetllar de nou 
l’interès per la cultura en el medi lo-
cal amb eines pròpies i amb sinergies 
compartides és una estratègia que ha 
de donar més i millors resultats. Els 
centres d’estudis són un dels sectors 
més idonis per contribuir a la creació 
de relacions comunitàries més inclu-
sives i compartides en la seva comesa 
i compromís de difusió de la cultura. 
Hi ha molta feina a fer i l’horitzó és 
ben obert. 

M. CarMe JiMénez

inStitut raMon Muntaner

Lliurament del Premi Recercat al Grup d’Estudis Sitgetans: Badalona 2010
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El diumenge dia 23 d’agost del 
2020, moria a Barcelona el geògraf 
Joan Vilà i Valentí, el meu mestre, el 
mestre de tants. La covid-19, que molts 
han desconsiderat i pocs han sabut go-
vernar, s’ha emportat ja massa perso-
nes. 

Joan Vilà havia nascut a Sallent, al 
Bages, a finals de març del 1925, tenia, 
per tant, prop de 95 anys i mig. Mal-
grat la seva lògica fragilitat, conservà 
el seu cap clar fins al final. Algunes ve-
gades li costava entendre que els seus 
deixebles ens fèiem grans, ens jubilà-
vem i, alguns, morien, com en Tomàs 
Vidal (1941-2019), un any abans. Havia 
estudiat a l’institut Jaume Balmes, de 
Barcelona, que llavors era als jardins 
de la universitat, al carrer d’Aribau, on 
hi hauria posteriorment els despatxos 
de Geologia i, finalment l’edifici Josep 
Carner, de la facultat de Filologia. Va 
estudiat a Barcelona, perquè el seu pare 
s’hi va traslladar per fer de mestre, a 
l’escola Pere Vila, vora el palau de Jus-
tícia, al saló de sant Joan. 

Va estudiar Lletres a la universitat, 
on es llicencià el 1947, havent tingut 
com a professor, entre d’altres, Jaume Vi-
cens i Vives (1910-1960), qui l’encaminà 
cap a la Geografia. Al seu seminari, pre-
sentà el primer treball sobre la transhu-
mància a Catalunya, amb un bon mapa, 
com els ensenyava l’historiador. Compar-
tí seminari amb molts historiadors, des-
tacant Jaume Codina (1923-2007), a qui 
acabaria dirigint la tesi doctoral el 1970, 
la primera que es presentà en llengua ca-
talana a la Facultat. D’aquells seminaris, 
Vilà recordava quan Vicens els va llegir 
l’original de la seva Notícia de Catalunya, 
que publicaria el 1954, sense ni una sola 
nota a peu de plana.

Completà la seva formació geogrà-
fica, que era pobra a la Facultat en 
aquells moments, al CSIC, a l’Institut 
Jaume Almera, al carrer de les Egipcí-
aques, que dirigia el geòleg Lluís Solé 
i Sabarís (1908-1985), que l’acollí jun-
tament amb el seu company, el gra-
nollerí Salvador Llobet (1908-1991). 
Solé havia estat professor de l’institut-
Escola de la Generalitat republicana, i 
contribuí a ampliar les preocupacions 
didàctiques que Vilà havia heretat del 
seu pare. Formà part també de la So-
cietat Catalana de Geografia, des de 

l’època que Josep Iglésies (1902-1986) 
denominà de les catacumbes, que es 
reunia a cases particulars, com la del 
mateix Iglésies, al passatge Permanyer, 
o de Puig i Cadafalch, al carrer de Pro-
vença. Per impuls de Vicens i de Solé, 
completà la seva formació a França, 
amb una estada a la universitat de Bor-
deus, fet llavors molt excepcional, amb 
el professor Louis Papy (1903-1990), 
on feu un treball sobre la regió atlànti-
ca de les Landes 

Va fer el servei militar a Formen-
tera, en les milícies universitàries, els 
estius de 1947 i de 1948. Sobre aquella 
illa feu un estudi, publicat el 1950 a 
la revista del CSIC, Estudios Geográficos. 
Es casà amb una bibliotecària que ha-
via exercit a Sallent, Dolors Guerau de 
Arellano i Tur (1928-1987), que tenia 
arrels eivissenques, cosa que explica la 
seva relació personal i científica amb 
les dues Pitiüses.

Es va doctorar el 1956, a la Complu-
tense de Madrid, que era la universitat 
central espanyola, única que concedia 
el grau de doctor. La tesi era un estudi 
de la seva comarca, el Bages. Per re-
comanació de Solé i Sabarís, li dirigí 
el geògraf valencià José Manuel Casas 
Torres (1916-2010), cap d’un dels grups 
més influents de la Geografia espanyo-
la, vinculat a l’Opus Dei. A partir d’aquí, 
es dedicà exclusivament a la carrera 

universitària. Guanyà la primera càtedra 
el 1958, amb 33 anys, a la universitat 
de Múrcia, ciutat on romangué sis anys, 
i on creà un petit grup de deixebles. 
El 1965, finalment, accedí a la càtedra 
de Barcelona des d’on va formar moltes 
generacions de geògrafs. 

Només dos anys més tard, el 1967, 
hi creà un departament amb alguns 
dels ajudants existents com el mateix 
Salvador Llobet, Maria de Bolòs (1926-) 
o Enric Lluch (1928-2012). Incorporà, 
a més, els deixebles murcians Horacio 
Capel (1941-) i Luis Miguel Albentosa 
(1942-1988), més alguns especialis-
tes, com l’enginyer Josep Maria Puc-
hades (1911-1982) o el geòleg Josep 
Maria Obiols (1940-), en Cartografia, o 
el francès Pierre Deffontaines (1894-
1978), director de l’Institut francès de 
Barcelona. Alguns dels nous estudiants 
foren incorporats, sobretot a partir la 
massificació universitària de finals dels 
anys 1960. Allà creà la Revista de Geo-
grafia que es publicà en castellà, entre 
1967 i 2008. 

Vilà fou una persona liberal i ober-
ta, catòlic del grup El Ciervo, catalanis-
ta moderat, que impartí unes classes 
de geografia de Catalunya a Jordi Pujol 
(1930-), en el seu pas de la medicina a 
la banca i a la política. La seva vida es 
concentrà a la universitat de Barcelo-
na; fou molts d’anys director de depar-

Joan Vilà i Valentí, l’ensenyament de dol

Joan Vilà i Valentí, amb els membres del patronat de l’IRMU després d’una reunió.

Joan Vila i Valentí (1925-2020) 
Entre el juliol del 2003, moment de la constitució de la fundació, i el 
juny de 2011 va ser patró de l’Institut Ramon Muntaner, nomenat per la 
Generalitat de Catalunya com a representant de l’IEC. Home savi i afable 
va participar molt activament dels projectes de l’IRMU i va ser decisiu per 
apropar els projectes i la recerca realitzats des dels centres d’estudis a les 
diferents seccions de l’IEC. 
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tament i també degà de la Facultat, els 
temps difícils del Sindicat Democràtic 
d’Estudiants, quan aconseguí el trasllat 
de la Facultat a Bederrida, vora el camp 
del seu Barça. El 1968, ran de la creació 
de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, durant el ministeri de Villar Palasí 
(1922-2012), el seu amic, l’historiador 
Frederic Udina Martorell (1914-2011) 
li demanà que hi organitzés la Geogra-
fia, tasca per a la qual recomanà Enric 
Lluch. A l’entorn d’aquest, es creava 
així el segon departament català uni-
versitari de Geografia, del qual sorgiria 
el grup de Girona. Del departament de 
Barcelona sorgiren, primer com a dele-
gacions, fins a independitzar-se del tot, 
els grups de les Illes Balears, entorn 
de Bartomeu Barceló (1932-2012), de 
Lleida, entorn de Joan Vilagrasa (1953-
2003) i de Tarragona, entorn de Luis 
Miguel Albentosa.

En les seves classes i en les seves 
obres, Vilà sobretot mostrà un gran in-
terès per la didàctica. Va ser un pro-
fessor universitari complert. Les seves 
classes eren clares i sistemàtiques, de 
vegades podien fer-se pesades, per re-
iteratives i meticuloses, però amb el 
temps tots hem acabat utilitzant els 
seus apunts com a element de referèn-
cia. L’ordre i la claredat eren les seves 
grans virtuts, així com la precisió con-
ceptual. Per preparar els seus exàmens 
era imprescindible fer-se un glossari 
dels termes i dels conceptes que havia 
anat desgranant. Ensenyava el rigor en 
les cites i el respecte per la cronologia.

Com a bon professor, publicà dos 
manuals, a l’editorial Ariel, creada el 
1942 i avui integrada a Planeta. Un era 
La península Ibérica, de l’any 1968, que 
traduïa i adaptava l’obra en francès que 
Pierre George (1909-2006) li havia en-
carregat per a les Presses Universitaires 
Françaises, dins de la col·lecció Mage-

llan, que en castellà fou denominada 
Elcano. Era una síntesi feta a partir de 
l’esquema clàssic d’interpretació de la 
Península, que havien elaborat Solé Sa-
barís i Manuel de Terán (1904-1984). 
S’explicava el relleu peninsular a partir 
del paper central de la Meseta, que es-
devenia el nucli de la unitat dels diver-
sos elements. L’altre manual, publicat 
molt més tard, el 1983, era la Introduc-
ción al estudio teórico de la Geografía. 
Aquest llibre recull i sistematitza totes 
les seves recerques sobre l’evolució del 
pensament geogràfic, que havia anat 
desgranant i elaborant en les seves 
classes.

També és remarcable el seu paper 
de mestre en les relacions que mantin-
gué amb el món editorial, en una Bar-
celona que va ser la capital de la edició 
en llengua castellana. Això li permeté 
desenvolupar una important tasca de 
divulgador del coneixement geogràfic, 
estenent així el seu mestratge al gran 
públic, fora de l’acadèmia. A més, amb 
aquests encàrrecs editorials, donava 
feina als seus deixebles. Col·laborà ja 
en la monumental Geografia de Catalu-
nya en tres volums, que Solé Sabarís 
coordinà per a l’editorial Aedos, entre 
1958 i 1982. A l’editorial Salvat, dirigí 
l’Atles universal, traduït de la italiana 
De Agostini, La Tierra y sus límites, el 
1967, en la que col·laboraren Maria de 
Bolòs i Horacio Capel. Dirigí dues geo-
grafies d’Espanya: una en dos volums, 
per a l’editorial Océano, el 1975, en 
la que col·laborarem Joan Rebagliato 
(1927-2013), Mercedes Marín i jo; i 
una altre, en col·laboració amb l’ara-
gonès Joaquin Bosque Maurel (1924-
20), catedràtic de la Complutense de 
Madrid, en 10 volums per a l’editorial 
Planeta, el 1989. Tanca la seva tasca 
pedagògica la publicació de dos ma-
nuals de Geografia de batxillerat, per 

a l’editorial Anaya, de Salamanca, en 
la que col·laborarem Josep Pons i jo 
mateix.

Vilà, a més, obrí la geografia uni-
versitària cap l’exterior, tant cap a la 
resta d’Espanya, com cap a l’estranger, 
fet fonamental en els anys de l’autar-
quia. Tenia un interès especial per 
Amèrica Llatina, on feu alguna estada 
i molts viatges i mantingué relacions 
amb molts dels seus geògrafs. Igual-
ment tingué relacions amb la Unió Geo-
gràfica Internacional, de la que arribà a 
ser vicepresident entre 1980 i 1988. As-
sistí a molts congressos i reunions i fou 
l’organitzador local de la Conferència 
Regional sobre els Països Mediterranis, 
celebrada a Barcelona el 1986. 

El 1990, es jubilava a la universitat, 
en aplicació de la retallada temporal 
que suposà la LOU, del 1984. Continuà 
molt de temps, però, la seva activitat 
pública a les societats de que era mem-
bre: l’Institut d’Estudis Catalans, l’Aca-
dèmia de Ciències i la Reial Acadèmia 
de les Bones Lletres de Barcelona. 

Vilà ha estat un mestre de geògrafs, 
sobretot, i un universitari de cap a 
peus; ens inculcà el sentit de la univer-
sitat pública. Ens va ensenyar una ma-
nera de ser i de fer i ens va acompanyar 
en la nostra formació en corrents de 
pensament amb els quals no podia estar 
d’acord. Va crear així una bona escola 
de Barcelona, a la UB, que el 1999 li 
dedicà un voluminós llibre d’homenat-
ge. També va tenir un paper fonamental 
en la consolidació i difusió de la Geo-
grafia a Catalunya i a les Balears, paper 
que avui cal recordar especialment.

Descansi en pau mestre, Joan Vilà 
i Valentí.

CarleS CarreraS VerdaGuer

profeSSor eMèrit de GeoGrafia de la uB,

Joan Vilà, Joaquin Bosque i l’autor de l’article, el maig del 2010, a la sala 
Gran de la Facultat de Geografia i Història en l’homenatge a Vicens Vives, 
en el seu centenari. [foto. Sergio Moreno]

Manuel de Teran i Joan Vilà, el 1968, durant una excursió per Osona. 
[repositori UB, departament de Geografia; pl. Universitat, foto 69]
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Qui som
Quan en 1932 es creava l’Arxiu 

Històric de Cervera s’iniciava la Xarxa 
d’Arxius Comarcals de la Generalitat 
Republicana. Esclafant la República es 
feien desaparèixer també tots els pro-
jectes innovadors que s’havien impul-
sat i la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC) 
no es reprèn fins al 1981 per obra de 
la tot just restaurada Generalitat amb 
la signatura dels primers convenis de 
creació d’arxius. La podem considerar 
una de les primeres estructures d’estat 
del nou autogovern que, amb visió sin-
gular i capdavantera, proposava preser-
var i apropar a la ciutadania el patri-
moni documental en l’àmbit comarcal. 
Desenvolupada a foc lent, avui està del 
tot consolidada i va adoptant altres 
funcions d’acord amb els nous temps, 
immersos en la revolució tecnològica 
i en la consolidació de l’administració 
electrònica.

El 1983 s’inaugura l’Arxiu Històric 
Comarcal de Santa Coloma de Farners. 
Fou un dels primers a posar-se en fun-
cionament i es va situar a la capella de 
l’antic Col·legi de les Monges del Cor de 
Maria. L’any 2005 es traslladava provisi-
onalment la seu al carrer Francesc Cam-
prodon, al mateix temps que es passava 
a dir Arxiu Comarcal de la Selva (ACSE), 
d’acord amb dues realitats sobrevingu-
des: la creació de les comarques com a 
entitats polítiques i administratives i la 
successiva transferència de documenta-
ció encara en ús administratiu.

Finalment, el 2015 s’inaugurava la 
seu definitiva en un nou edifici situat 
al carrer de Sant Dalmau, en ple nucli 
antic de la ciutat de Santa Coloma de 
Farners. L’edifici, cèntric i de nova plan-
ta, esdevé un espai multifuncional on 
hi ha els dipòsits per a custodiar els 
diferents suports i formats documen-
tals, una sala de consulta, una sala de 
treball intern i una sala d’actes. 

És oportú destacar com es gestiona 
l’equipament, mitjançant un conveni 
a tres bandes entre el Departament de 
Cultura, que és el titular del servei, el 
Consell Comarcal i l’Ajuntament, cap 
de comarca. Es tracta d’un model prou 
reeixit, en el qual es combina la titula-
ritat amb una gestió des del món local 
i comarcal i, per tant, més propera a la 
ciutadania i als usuaris.

 
Què tenim

Dur a terme una bona custòdia i 
conservació dels documents i alhora 
facilitar-hi l’accés són, ara per ara, les 
principals activitats desenvolupades per 
l’Arxiu. Actualment (desembre 2020) es 
custodien a l’ACSE 2.810 metres lineals 
de documentació en paper, 44.320 fo-
tografies (en diferents suports), 1.510 
pergamins i 470 plànols, els suports i 
formats més habituals. Es compta tam-
bé amb més de 10 Tb de documentació 
digitalitzada (prop de 500.000 fitxers), 
una bona part dels quals en consulta 
en línia. I destaquen també els 5.700 
volums de la biblioteca auxiliar.

La guia de fons d’arxiu impulsa-
da per la Generalitat de Catalunya i 
oficialitzada ja els anys vuitanta, di-
buixa i posa les línies entre els dife-
rents fons dels arxius segons les seves 
procedències, dividides en dos grans 
apartats, públiques o privades. Així, 
doncs, destaquem que de fons públics 
a l’Arxiu Comarcal s’han ingressat els 
procedents de l’administració comarcal 
de la Generalitat de Catalunya, els fons 
de l’administració local, els més quanti-
osos, procedents del Consell Comarcal 
i dels diversos ajuntaments de menys 
de 10.000 habitants que hi confien els 
seus documents i que són els següents: 
Santa Coloma de Farners, Anglès, Bre-
da, Massanes, Osor, Riudarenes, Sant 
Julià del Llor i Bonmatí, Susqueda, Vi-
dreres i Vilobí d’Onyar.

De l’administració perifèrica de l’Es-
tat destaquen els fons de la Comandàn-
cia de Santa Coloma de finals del segle 
xix i el de la Clínica Militar núm. 5 de 
les Brigades Internacionals, emplaçada 
al Balneari Termes Orion. Els protocols 
dels fons notarials del districte hi són 
presents des del segle xix perquè els an-
teriors a aquesta data no van retornar 
de l’evacuació feta durant la Guerra Civil 
i resten a l’Arxiu Històric de Girona. Són 
de les notaries (algunes ja inexistents) 
d’Anglès, Arbúcies, Blanes, Brunyola, 
Hostalric, Lloret de Mar, Santa Coloma 
de Farners, Sant Hilari Sacalm, Tossa de 
Mar i Vidreres.

Tot i que Santa Coloma és seu de 

L’Arxiu Comarcal de la Selva

Façana de l’Arxiu Comarcal de la Selva. Autor: Daniel Sánchez/Jaume Or-
pinell.

Pergamí del Precepte del 844 concedit pel rei Carles el Calb al monestir 
de Santa Maria d’Amer.
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partit judicial des de 1842, no es dispo-
sa d’expedients dels fons judicials fins al 
1925, ateses les periòdiques eliminaci-
ons. Es conserva també documentació 
complementària del Registre de la Pro-
pietat des de 1847, que forma part del 
fons registrals. 

Són ben significatius els fons d’ins-
titucions, integrats per tots els proce-
dents de les antigues Cambres Agràries 
de la comarca i bona part dels centres 
d’ensenyament públic, així com el fons 
de la Federació de Sindicats Agrícoles 
Cooperatius (1936-1937).

L’ingrés de fons privats, seguint la 
nomenclatura de la guia, l’encapçalen 
els fons religiosos, i és representada per 
la Confraria del Roser de Vidreres o el 
convent de Bellver. Els fons d’associa-
cions i fundacions són d’una especial 
riquesa, i a l’Arxiu Comarcal hi tenim 
dipositats els de quaranta-cinc entitats 
selvatanes de diversa índole: espor-
tives, culturals, lúdiques, benèfiques, 
socials, etc. També destaquen els fons 
comercials i d’empreses, documentació 
de caire econòmic que a l’arxiu està re-
presentat per quinze empreses. 

De rellevància indiscutible són els 
fons patrimonials que procedeixen de 
famílies i masos centenaris. La gestió 
del patrimoni (no de manera exclusiva) 
n’és l’eix principal i n’hi ha trenta-un 
de recollits, alguns en forma de per-
gamins. Els fons personals, centrats en 
l’activitat de les persones, és el grup 
més nombrós, amb seixanta fons, entre 
els quals destaquem el del poeta Joan 
Vinyoli o el del cineasta Joaquim Jordà.

En darrer terme i agrupats sota el 
terme col·leccions hi ha els documents 
de procedència diversa i, a vegades, 
dispersa, però a voltes interessant, com 
és el cas dels impresos o els gravats.

Cinc documents o fons singulars a 
l’ACSE

D’entre el documents custodiats 
hem fet una tria dels especialment re-
llevants:
• Precepte del 844 concedit pel rei 

Carles el Calb al monestir de Sant 
Medir i Sant Genís —de Cartellà—, 
que al segle x esdevingué Santa 
Maria d’Amer. Còpia en pergamí del 
segle xi-xii. Es tracta del document 
més antic de l’Arxiu i en el qual es 
segella la independència del mones-

tir respecte de cap altra autoritat. 
• Llibre d’actes de l’Ajuntament d’Osor 

(1701-1740). Es tracta de les actes 
municipals més reculades que hi ha 
dipositades a l’ACSE i amb referènci-
es a la Guerra de Successió.

• Llibre mestre del mas Vinyes de la 
Cellera de Ter (1791). Es tracta d’un 
inventari documental de les escrip-
tures notarials de la família amb 
unes curioses miniatures a l’inici de 
cada assentament. 

• Fotografies estereoscòpiques del 
Fons Vilallonga (1905-1936). Col-
lecció de 1.745 plaques de vidre per 
ser vistes en relleu, que mostren 
activitats i viatges de la família Vi-
lallonga del mas Parés (Sant Martí 
Sapresa), realitzades amb un espe-
cial sentit estètic.

• Fons Joan Vinyoli (1914-1984). Són 
cinquanta capses i 1.220 fotografi-
es que els fills del poeta van cedir 
a l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Farners i que es troben dipositades 
a l’Arxiu Comarcal. Correspondència, 
activitat creativa, activitat familiar 
i professional són el gruix del fons. 
A Santa Coloma de Farners, el poeta 
hi va passar dies de la seva joventut 
i hi va recollir molts elements ins-
piradors.

Què fem
Més enllà d’ingressar i custodiar do-

cuments de la comarca, l’Arxiu Comarcal 
facilita que la ciutadania en general, 
els investigadors en particular i els ti-
tulars dels fons hi puguin accedir quan 
s’escaigui. Implicats plenament en la 
gestió de la documentació electrònica, 
prestem suport a l’administració local 
en aquest àmbit. Finalment, les activi-
tats de difusió del patrimoni documen-
tal formen part també del nostre dia a 
dia. Aquests objectius es canalitzen de 
la manera següent:

Descripció i accés documental: feta 
a través de la base de dades corporativa 
GIAC i la plataforma Arxius en línia, que 
permet accedir als inventaris i catàlegs 
i, si és el cas, als documents prèvia-
ment digitalitzats.

Digitalització documental: la di-
gitalització permet una millor conser-
vació dels documents originals, facili-
ta llegir-los i proveeix d’una còpia de 
seguretat. Els protocols notarials de la 

notaria de Santa Coloma (1577-1850) 
és la sèrie documental més rellevant 
que s’ha digitalitzat.

Suport a l’administració local: es 
porta a terme mitjançant el Servei 
PREST del Consell Comarcal. Tractar 
arxivísticament els documents des que 
es generen ha portat a oferir un ser-
vei en matèria de gestió de documents 
electrònics als ajuntaments que s’hi 
han volgut adherir, que actualment són 
quinze.

Difusió del patrimoni documental: 
es fa des de diverses vies, com són la 
realització d’una exposició anual basa-
da en els fons propis (es poden veure 
al web de l’arxiu), la utilització de les 
xarxes socials o l’organització d’actes 
puntuals en els Capvespres a l’Arxiu, 
de periodicitat mensual i que acullen 
presentacions, conferències o taules 
rodones al voltant de la història i el 
patrimoni.

Amb qui teixim aliances 
La bona entesa entre l’Arxiu Comar-

cal i el Centre d’Estudis Selvatans han 
facilitat una suma d’esforços en acti-
vitats prou rellevants en benefici del 
patrimoni documental i la recerca his-
tòrica. Les més rellevants són aquestes: 
• La publicació de la revista Quaderns 

de la Selva, que ja ha editat 32 nú-
meros.

• La publicació de la col·lecció Estu-
dis i Textos, amb 22 números.

• L’impuls de la Beca de Recerca La 
Selva, amb 14 beques concedides. 

• La realització anual de la Trobada 
d’Entitats de Cultura i Patrimoni de 
la Selva.

• La coorganització dels Capvespres i 
de les Matinals de coneixement del 
territori i del patrimoni cultural.

Si ens voleu seguir
Ens trobareu a la web: https://xac.

gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/
la_selva/.

I a les xarxes socials: @acselva2 
(Twitter), @arxiucomarcalselva (Insta-
gram), @arx.selva (Facebook).

JoaQuiM CarreraS BarnéS

direCtor de l’arxiu CoMarCal de la SelVa
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El Centre Picasso pretén home-
natjar el pintor malagueny i mostrar 
els forts lligams que s’establiren 
entre ell i Horta, tant pel que fa a 
l’aspecte artístic com a l’afectiu, i 
que van generar una obra singular 
que reflecteix la profunda estimació 
vers Horta.

El projecte es va iniciar el 1977 
amb la proposta i la indispensable 
ajuda de Palau i Fabre i es va inau-
gurar el 1992. Està situat en l’Antic 
Hospital, un edifici renaixentista de 
l’any 1575. 

Què hi trobem?
Repartides en les tres plantes 

de l’edifici s’hi exposen més de 180 
reproduccions facsímil de les obres 
realitzades a Horta durant les dues 
estades i també d’altres, que si bé 
fetes a Barcelona l’any 1903 i a París 
la primavera de 1909, hi fan referèn-
cia: són les Evocacions d’Horta.

A la planta baixa s’expliquen 
els vincles afectius entre Picasso i 
el poble, on Manuel Pallarès, l’amic 
que el va portar a Horta, hi té molt 
a veure. A través de fotografies, ob-
jectes i frases de la conversa que 
van tenir una delegació de l’Ajunta-
ment amb Picasso quan el van visi-
tar l’any 1969, podem observar que 
el pintor malagueny sempre va dur 
Horta al cor.

Picasso adolescent
A la primera planta trobem les 

reproduccions de l’obra realitzada en 
la primera estada (juny 1898 - gener 
1899). 

Al maig de 1898 Picasso torna de 
Madrid, on estava estudiant, malalt, 
en un estat físic i anímic deplora-
bles. El seu amic d’Horta, Manuel 
Pallarès, el convida a passar l’estiu 
al poble. La família Picasso acceptà 
encantada la proposta.

Al voltant de Sant Joan arriben 
a Horta. Fan vida a l’aire lliure i 
participen en les feines de pagès. 
Passen el mes d’agost als Ports, 
fent vida salvatge, dormint sota 
l’aixopluc d’una balma. Picasso re-

cupera la salut i és feliç; ell mateix 
li ho explicà al seu amic Apollinai-
re: «les meves experiències més 
pures les vaig experimentar a una 
gran forest d’Espanya (Els Ports), 
on, a setze anys, m’hi vaig retirar 
a pintar». Picasso, lluny de la tute-
la artística de l’Acadèmia i del seu 
pare, al costat del seu gran amic, 
descobreix tot el potencial que duu 
dintre, és conscient de la seva ge-
nialitat. Ho va expressar amb una 
frase críptica: «tot el que sé ho he 
après a Horta». 

Les obres d’aquesta primera es-
tada tenen un caire encara acadèmic 
però de gran tendresa, molt relacio-
nat amb l’estat d’ànim del jove apre-
nent de pintor que està recuperant 
la salut i la felicitat. En destaca un 
gran oli titulat Processó al Convent. 
Uns noranta dibuixos formen un 
gran catàleg d’oficis (pagès, fuster, 
llenyataire, treballadors del molí 
d’oli), retrats de nens i un bestiari 
on hi ha cabres dels Ports, gossos 
i un ase.

En aquesta mateixa planta po-
dem veure les fotografies que Picas-
so va fer el 1909. La bassa, Santa 
Bàrbara i, molt important, fotos del 
seu taller a Horta que formen un ex-
traordinari catàleg de l’obra realit-
zada en aquesta estada.

També hi ha les Evocacions d’Hor-
ta, realitzades a Barcelona el 1902; 
són unes aquarel·les tendres i opti-
mistes enmig de la temàtica tràgica 
de l’època blava.

El cubisme
A la segona planta trobem les re-

produccions realitzades en la segona 
estada (juny - setembre de 1909), 
en plena aventura cubista.

Hi predominen els retrats de Fer-
nande, la seva companya, els paisat-
ges d’Horta i dues natures mortes. 
En tres mesos l’evolució de l’obra és 
espectacular; s’inicia amb el cubis-
me geomètric (La fàbrica, La bas-
sa) i acaba amb el cubisme analític 
(L’ampolla d’Anís del Mono, Dona nua 
sobre fons de muntanyes).

El Centre Picasso d’Horta de Sant Joan

L’antic Hospital, edifici renaixentista actual seu del Centre Picasso
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El més destacable d’aquesta se-
gona estada és l’obsessió plàstica 
de Picasso per la muntanya de Santa 
Bàrbara. Es pot observar com al llarg 
d’aquests tres mesos es va produint 
la convergència de la representació 
de la muntanya amb els retrats de la 
seva companya, fins arribar a una fu-
sió total en les dues obres titulades 
Dona nua sobre fons de muntanyes, 
on és impossible destriar el cos de 
Fernande dels replecs de la muntanya. 

La visita de la segona planta es 
complementa amb les evocacions de 
1909 realitzades a París. A la pri-
mavera, Picasso prepara el viatge a 
Horta, li venen records viscuts deu 
anys abans. Una gran aquarel·la re-
corda la representació teatral de Les 
temptacions de Sant Antoni, un es-
pectacle molt popular que s’escenifi-
cava la vigília de Sant Antoni. 

Només són reproduccions?
Com ja hem dit, al Centre Picas-

so s’exposen reproduccions facsímils 
de l’obra picassiana relacionada amb 
Horta. Quin valor tenen aquestes re-

produccions davant l’exclusivitat de 
l’obra original? 

En primer lloc, l’apropament a 
l’obra allà on va ser creada, en el 
mateix indret on es va inspirar el 
pintor. Després de visitar l’exposi-
ció, al sortir a l’exterior podem veu-
re «l’original de l’original», és a dir, 
el paisatge abans de ser interpretat 
per l’artista. Museus de tot el món 
exposen les obres originals, però si-
tuades en una població lluny de l’in-
dret on van ser realitzades, sobretot 
lluny del context original i del pro-
cés de creació de l’artista, que no 
només comprèn un espai físic i un 
entorn històric i social determinat, 
sinó també el seu estat anímic.

Per veure les obres originals cal-
dria visitar 26 museus en 11 països. 
Altres obres pertanyen a col·leccions 
particulars inaccessibles. A més, 
aquestes obres es mostren aïllades 
al costat d’altres que corresponen a 
diferents moments creatius de l’ar-
tista. Al Centre Picasso es té molt 
present el context històric, plàstic 
i emocional que expliquen per què 

aquestes obres només poden haver 
estat concebudes a Horta.

En segon lloc, tenir totes les 
obres juntes i ordenades ens permet 
apreciar l’evolució creativa. En la 
segona estada, el pas del cubisme 
geomètric al cubisme analític, un 
espectacular progrés en només tres 
mesos.

El Centre no és una simple col-
lecció d’obres de Picasso. Va molt 
més lluny de l’estètica artística. 
Volem apropar-nos a la intenció del 
pintor a través d’una proposta pe-
dagògica. Per què el cubisme geo-
mètric es desenvolupa precisament 
a Horta? Per què l’obsessió amb la 
muntanya de Santa Bàrbara? Volem 
respondre a aquestes preguntes. Tot 
això és el que ofereix el Centre Pi-
casso: una experiència artística en 
contemplar unes obres extraordinà-
ries i una experiència vivencial que 
permet comprendre per què Picasso 
es va enamorar d’Horta.

eliaS GaSton MeMBrado

preSident del Centre piCaSSo

La planta baixa, els lligams afectius amb Horta

Segona estada, estiu de 1909. El cubisme geomètric Retrats cubistes de Fernande Olivier

Primera estada, 1898 – 1899
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Els Pirineus marítims: Setzenes Troba-
des Culturals Pirinenques
Societat Andorrana de Ciències (An-
dorra, octubre 2020)
ISBN: 978-99920-61-53-4

Les Trobades Culturals Pirinen-
ques, anyals i itinerants des del 2004, 

sorgeixen per conèixer millor els ter-
ritoris pirinencs i els integrants dels 
14 centres d’estudis convocants des 
la Ribagorça, Aran, Pallars, Alt Urgell, 
Andorra, Berguedà, Cerdanya, vall de 
Querol, Ripollès, Conflent, Garrotxa, 
Vallespir i Rosselló. La seva publica-
ció n’assegura la difusió.

Els 28 articles que es van presen-
tar a Sureda al Rosselló (2019) i con-
té el llibre, que coordina la Societat 
Andorrana de Ciències, apropen les 
muntanyes pirinenques centrals fins 
al mar. Sureda, tot i estar situat a 
12 km del mar, té el pic Neulós de 
1.257 m en el seu terme. D’aquests 
articles, 4 són de coneixement ma-
rítim pròpiament: comerç marítim 
entre dos estats amb documents de 
l’administració de costes, expedi-
cions des del monestir de Ripoll a 
Grècia des del seu port de Tossa, l’ús 
de la fusta dels boscos del Pallars i 
l’Alt Urgell per construcció naval de 
la Gran Armada, i sobre la toponímia 
de Cotlliure a Cervera que utilitza-
ven els pescaires. Altres 4 articles 

són de coneixement de relació amb 
territoris vora el mar com emigració i 
agermanaments. Uns altres 6 tracten 
d’activitats econòmiques: ramaderia, 
fabricació d’objectes eqüestres amb 
lledoner, arts de pesca, farga cata-
lana, trementinaires i ús industrial 
dels rius.

La major part es refereixen a l’àm-
bit cultural patrimonial i de coneixe-
ment de folklore i cultura tradicional: 
el forn solar, teatre, literatura, histò-
ria, murs de pedra seca vora el mar 
Cantàbric, arquitectura, art, gastro-
nomia, turisme, farga catalana, indu-
mentària i paisatgisme. La major part 
són escrits en català, un article en 
aranès, i 3 en francès. És una bona 
mostra de la diversitat dels territoris 
i dels àmbits d’estudi. 

La contraportada del llibre ens 
mostra com el Pirineu s’endinsa al 
mar al cap Bear des de la platja d’Ar-
gelers de la Marenda.

ànGelS MaCH i BuCH

MORÉ AGUIRRE, David; ZUCCHITELLO 
GILIOLI, Mario. El santuari de Sant 
Grau de Vallpresona (Tossa). Més de 
sis-cents anys de talaia espiritual i 
social de la comarca. Quadern d’Estu-
dis Tossencs, 17. Tossa, 2020. 707p. 
ISBN 978-84-941951-9-8. 

Quan es troben dos investigadors 
treballadors i metòdics de l’alçada 

d’en David i en Mario només poden 
sortir treballs com el llibre que tinc 
a les mans. Un estudi extens i rigorós 
no només dels més de sis-cents anys 
de vida del santuari de Vallpresona 
sinó també de la vida del seu sant 
patró, Grau (o Guerau) d’Orlhac i de 
la seva devoció a Catalunya. El llibre 
està dividit en dues grans parts, la 
primera, a banda d’explicar-nos qui 
va ser Sant Grau i l’origen de la seva 
devoció a casa nostra, ens relata la 
història, les llegendes i les tradicions 
del santuari des d’aquell llunyà 1408 
quan es demanà llicència al bisbe de 
Girona per a construir l’ermita pri-
mitiva. Aquesta part també analitza 
l’arrelada devoció al sant mitjançant 
l’anàlisi de diferents aspectes com el 
seu concorregut aplec que se celebra 
cada 13 d’octubre, però també la ico-
nografia, els noms de baptisme, les 
deixes testamentàries, els noms del 
vaixells...

La segona part es centra en el 
patrimoni que s’ha generat entorn 
el santuari al llarg d’aquests segles, 
tant pel que fa a l’evolució de la 
propietat des de la desamortització 

i venda a particulars a principis del 
segle XIX, fins als diferents ele-
ments culturals i econòmics sorgits 
al seu entorn (literatura, pintura, 
turisme i esport...). Aquesta part fa 
una parada obligatòria en la figura 
de Grau Rodés Moré (Tossa, 1836 - 
Mataró, 1903), reedificador del san-
tuari i autèntic responsable del seu 
aspecte actual. Aquesta part també 
ressegueix la història dels masovers 
de Sant Grau, gent que cuidà i donà 
vida al paratge i que, per la seva 
condició humil no ens deixen gai-
re documentació, moltes vegades 
no són tractats en aquest tipus de 
treballs. 

En conclusió, aquest llibre és una 
oportunitat única per a conèixer no 
tant sols la història i evolució d’un 
santuari del nord-est català i del seu 
sant patró sinó també tos els aspec-
tes que giren al seu voltant i que 
n’han configurat la seva identitat al 
llarg dels temps. 

MarC Martinez CoMaS
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DD.AA. Gotims. Notes històriques de 
Subirats. Centre d’Estudis de Subirats; 
Ajuntament de Subirats. Subirats, 
2021. ISBN 978-84-946740-8-2

El març del 2020, enmig del con-
finament domiciliari decretat arran de 
la pandèmia per la COVOD-19, en Jo-

sep Mata Massana, president del Centre 
d’Estudis de Subirats (CeSuB), va pro-
posar als membres de l’entitat de re-
dactar tot un seguit de relats breus, de 
to divulgatiu, sobre aspectes diversos 
del municipi: persones, institucions, 
fets o llocs significatius que tinguessin 
relació amb Subirats. La intenció ini-
cial era penjar-los al web de l’Ajunta-
ment perquè qui hi estigués interessat 
descobrís aspectes del municipi i se li 
fes més portable el tancament a casa. 
Naixien així els Gotims Subiratencs. 

Atesa la bona acollida que van te-
nir (en la versió inicial al web i després 
llegides a la ràdio), i a propòsit de la 
commemoració del desè aniversari de 
la constitució del Centre d’Estudis de 
Subirats, es va creure que seria inte-
ressant convertir aquells textos en una 
publicació col·lectiva, editada per 
l’Ajuntament. Així, es donaria a co-
nèixer i es difondria d’una manera més 
àmplia el llegat històric, antropològic i 
paisatgístic de Subirats. 

Els Gotims han estat una feina 

col·lectiva del membres del CeSuB, 
tant de la tria dels temes com de la 
redacció. Els capítols estan distri-
buïts en tres parts: en la primera hi 
ha les notes relacionades amb per-
sones o institucions del municipi; en 
la segona, les que fan referència a 
fets històrics; i finalment, en la ter-
cera, les que parlen de llocs o parat-
ges amb valor natural o paisatgístic. 
Dins de cada part, i en la mesura del 
possible, estan organitzats cronolò-
gicament.

A més, cal destacar la contribu-
ció de Sergi Buchholz com a artífex 
del disseny de la coberta i la d’He-
lena Llongueras Sueiro amb les il-
lustracions de les portadelles interiors.

Així, doncs, els Gotims volen ser 
una contribució del CeSuB al coneixe-
ment i la difusió del llegat col·lectiu 
(històric, antropològic, paisatgístic) 
de Subirats, just quan l’entitat cele-
bra el seu desè aniversari.

iSidre ferré

OROZCO DELCLÓS, Lluís. Ales Lleials, 
4ª Esquadrilla de I-15. Grup de Re-
cerques de les Terres de Ponent. Sant 
Martí de Maldà / Riucorb, 2021. ISBN: 
987-84-09-24316-7

Quan Lluís Orozco Delclós ens va 
mostrar l’esbós d’aquest llibre que te-
nim a mans, Ales Lleials, 4a Esquadri-
lla de I-15, vam tenir clar que era un 
deure moral donar-li suport a tots els 
efectes. La història que ens explica a 
través de les vivències del jove tarra-
goní, Manuel Orozco, germà del seu 
pare Antonio Orozco, ens mostra un 
jove fidel a la crida de la defensa de 
la República davant del cop d’estat 
de l’exèrcit nacional espanyol al cos-

tat dels pilots de l’Esquadrilla.
No en va, a través d’aquests pà-

gines convençudament escrites i be-
llament il·lustrades amb l’arxiu foto-
gràfic de l’Associació d’Aviadors de la 
República —ADAR— i del Fons Ne-
grín, s’ha assolit donar a conèixer la 
història de molts pilots que feren ho-
nor a la defensa de la legalitat demo-
cràtica d’aquest país, moltes vegades 
maltractada per l’exèrcit espanyol que 
ha impulsat diversos cops d’Estat du-
rant els darrers cent anys i més. Tan-
mateix, l’autor va més enllà de la his-
tòria de la Guerra Civil espanyola; ens 
endinsa en la influència soviètica del 
bàndol republicà, i de les anècdotes 
històriques que els pilots van viure 
durant la seva formació amb aparells 
soviètics, com el Polikàrpov I-15, co-
negut com a «xato», i el Polikàrpov 
I-16, conegut com a «mosca». La his-
tòria de Manuel Orozco, després Piort 
Manuilovich Orlov, a Rússia, durant 
la Segona Guerra Mundial ajudant el 
bàndol soviètic, ens evoca les pena-
litats i les glòries de molts pilots re-
publicans que es van veure obligats 
a anar a l’exili. En molts casos, era 
l’exili o la presó i la mort, per haver 

defensat la República —com és el cas 
d’Etelvino Vega explicat en aquest 
llibre— i, altrament, l’única legalitat 
existent i alhora abandonada per Eu-
ropa, a excepció de les Brigades In-
ternacionals. 

Des del primer moment queda 
clar que tenim un deure moral vers 
aquells joves que lluitaren al costat 
de la República. Sobretot ara, que 
aquesta primavera-estiu es progra-
men actes de commemoració del 90 
aniversari de la Segona República es-
panyola. Des del Grup de Recerques 
de les Terres de Ponent creiem que 
hi hem de participar, com a editors i 
com a col·laboradors de la difusió so-
cial de la història més desconeguda; 
de la gesta dels joves que van lluitar 
i sobreviure, i dels que hi van morir 
combatent o en silenci. Aquest llibre 
pretén no deixar indiferent cap lector, 
i per a fer-lo més extensiu, el Grup 
de Recerques ha editat una versió del 
llibre en castellà i una en català. 

MiQuel torreS i Benet

preSident del Grup de reCerQueS de leS 
terreS de ponent
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ABRIL VILAMALA, Irene. Art per a la de-
voció. Patronat d’Estudis Osonencs. Vic, 
2020. ISBN 978-84-945520-5-2

ANGUERA, Pere. El Centre de Lectura de 
Reus. Una institución ciutadana. Edició 
facsímil. Edicions del Centre de Lectu-
ra de Reus, 150. Centre de Lectura de 
Reus; Arola Editors. Reus, 2020. ISBN 
978-84-948047-6-2

COLELL ROTGER, Marta. 20 anys del 
CESC 2000-2020. Centre d’Estudis Sant 
Cebrià. Sant Cebrià de Vallalta, 2020. 
ISBN 978-84-09-22427-2

DD.AA. Aguaits. Revista d’investigació i 
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DD.AA. Bastida. Núm. 3. Fedines PV. Va-
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DD.AA. Eivissa. Núm. 68. Número mo-

nogràfic dedicat a Manel Marí (1975-
2018). Institut d’Estudis Eivissencs. 
Eivissa, 2020. ISSN 1130-7803

DD.AA. El sot de l’aubó. Núm. 74. Cen-
tre d’Estudis Canetencs. Canet de Mar, 
2020. ISSN 2013-6285

DD.AA. El sot de l’aubó. Núm. 75. La 
vinculació de Francesca Bonnemaison 
amb Canet. Centre d’Estudis Canetencs. 
Canet de Mar, 2021. ISSN 2013-6285

DD.AA. Estudis Altafullencs. Núm. 44. 
Centre d’Estudis Altafullencs. Altafulla, 
2020. ISSN 0210-5306

DD.AA. Estudis del Baix Empordà. Núm. 
39. Institut d’Estudis del Baix Empordà. 
Sant Feliu de Guíxols, 2020. ISSN 1130-
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DD.AA. Felibrejada. Núm. 98. Exilis i 
Dissidències. 12è Cicle Col·loqui Histò-
ria a Debat. Grup d’Història del Casal. 
Mataró, 2020. DL B-6404-97

PETIT i GIL, Jordi; VINYES i ROIG, 
Pau. «El món associatiu a Sant An-
dreu de Palomar. Les entitats an-
dreuenques (1852-1939)». Llibre 
de Finestrelles, 12. Centre d’Estudis 
Ignasi Iglésias. Sant Andreu de Palo-
mar. Barcelona, 2020. ISBN 978-84-
09-26576.3

El Centre d’Estudis Ignasi Iglési-
as acaba de publicar el llibre El món 
associatiu a Sant Andreu de Palomar. 
Les entitats andreuenques (1852-
1939) dins la col·lecció de monogra-
fies Llibres de Finestrelles, en el qual 
els autors, els historiadors andre-
uencs Jordi Petit i Gil i Pau Vinyes i 
Roig, presenten un exhaustiu exercici 
d’historiografia andreuenca per tal de 
donar a conèixer l’entramat associa-
tiu de Sant Andreu.

El llibre presenta més de 260 fit-
xes d’associacions ordenades segons 
la funció associativa que exercien 
(religiosa, política, cultural, esporti-
va, musical, econòmica, cooperativa 
etc.). Les fitxes detallen informació 
històrica de cadascuna d’elles fruit 
d’un intens treball de documentació 
en arxius, hemeroteques i bibliogra-
fies que ha permès tenir accés a gran 
quantitat d’informació en forma de 
documents i fotografies. A més, en 
les fitxes també s’hi descriu el con-
text històric del moment de creació i 
evolució de l’entitat. 

El període temporal d’aquesta pu-

blicació s’inicia a mitjans del s. XIX, 
època en què el context polític pro-
picià l’eclosió d’un món associatiu 
que anava més enllà de les entitats 
de finalitat religiosa, fins llavors la 
gran majoria, i en el qual sorgiren 
societats corals, mútues obreres, coo-
peratives, ateneus, etc. I acaba l’any 
1939, any de finalització de la Guerra 
Civil espanyola, quan amb el triomf 
dels feixistes es clausuren les entitats 
amb un passat republicà, esquerrà i 
catalanista.

Tal com remarquen els autors en 
la introducció, el llibre vol recordar i 
recuperar el llegat associatiu andre-
uenc per tenir documentat un passat 
col·lectiu que ens permeti entendre 
i reflexionar què és i què ha estat 
el nostre poble. Així mateix, tam-
bé s’indica que, com tot exercici de 
recerca històrica, queda obert a la 
nova documentació que pugui anar 
apareixent. 

xaVier araGall flaQué 



r e s s e n y e s  i  n o v e t a t s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DD.AA. Fonts. Butlletí del Centre d’Estu-
dis Argentonins. Núm. 85. Centre d’Es-
tudis Argentonins Jaume Clavell. Argen-
tona, 2021. ISSN 1887-9381

DD.AA. Fulls del Museu Arxiu de Santa 
Maria. Número 128. Museu Arxiu de 
Santa Maria Centre d’Estudis Locals de 
Mataró. Mataró, 2020. ISSN 0212-9248

DD.AA. Fulls del Museu Arxiu de Santa 
Maria. Número 129. Museu Arxiu de 
Santa Maria Centre d’Estudis Locals de 
Mataró. Mataró, 2021. ISSN 0212-9248

DD.AA. Ibix. Annals del Centre d’Estudis 
Comarcals del Ripollès. Els poblaments 
als Pirineus: causes i conseqüències. 
Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès. 
Ripoll, 2020. ISSN 1137-0378

DD.AA. L’Aiguadolç. Revista de literatu-
ra. Núm. 49. Dossier: Vida literària. Ins-
titut d’Estudis Comarcals de la Marina 
Alta. Pedreguer, 2020. ISSN 1131-5105

DD.AA. La Portadora. Núm. 4. Cen-
tre d’Estudis del Priorat. Falset, 2020. 
ISSN 2462-7224

DD.AA. L’Erol. Núm. 145-146. La Guer-
ra Civil 80è aniversari (2). Àmbit de 
Recerques del Berguedà. Berga, 2020. 
ISSN 02 12-445

DD.AA. L’Erol. Núm. 147. Pobles aban-
donats. Àmbit de Recerques del Bergue-
dà. Berga, 2021. ISSN 02 12-445

DD.AA. Lo Floc. Núm. 233. Centre d’Es-
tudis Riudomencs Arnau de Palomar. 
Riudoms, juliol – setembre 2020. ISSN 
2462-7119

DD.AA. Lo Floc. Núm. 234. Centre d’Es-
tudis Riudomencs Arnau de Palomar. 
Riudoms, octubre – desembre 2020. 
ISSN 2462-7119

DD.AA. Mascançà. Núm. 11. Centre de 
Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà”. 
Mollerussa, 2020. ISSN 2013-9462

DD.AA. Mestall. Núm. 48. Associació 
d’Història Rural. Girona, 2020

DD.AA. Mirmanda. La permanència del 
fals. Dels mites als fakes. Núm. 15. 
Associació Mirmanda. Perpinyà, 2020. 
ISSN 1957-0201

DD.AA. Miscel·lània. Núm. 30. Cristi-
ans, musulmans i moriscos. Homenatge 

a l’historiador Pascual Ortega. Centre 
d’Estudis de la Ribera d’Ebre. Flix, 2020

DD.AA. Miscellanea Aqualatensia. Núm. 
19. Recerques sobre la comarca de 
l’Anoia en homenatge a Francesc Valls-
Junyent. Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada. Igualada, 2020. ISSN 0212-
6346

DD.AA. Notes. Volum 36. Centre d’Estu-
dis Molletans. Mollet del Vallès, 2021. 
ISSN 1578-6009

DD.AA. Papers dels Ports de Morella, 2ª 
época. Núm. 5. Centre d’Estudis dels 
Ports. Morella, 2020. ISSN 1697-4409

DD.AA. Quaderns de Vilaniu. Núm. 78. 
Institut d’Estudis Vallencs. Valls, 2020. 
ISSN 0212-1921

DD.AA. Shikar. Núm. 7. Centre d’Estudis 
Comarcals del Segrià. Artesa de Lleida, 
2020. ISSN 2385-412X

DD.AA. Temps de Franja. Sostenible… 
per a qui? Núm. 148. Iniciativa Cultural 
de la Franja. Calaceit, 2021. ISSN 1695-
7709

DD.AA. Temps de Franja. Dignitat ru-
ral. Núm. 149. Iniciativa Cultural de la 
Franja. Calaceit, 2021. ISSN 1695-7709

DD.AA. 34è Cicle de Conferències Recull 
2018. 550 anys de la mort de Gutenberg 
i 50 anys del primer traspantament de 
cor. 12ns debats de recerca Energia i re-
cursos naturals: treballant pel futur. So-
cietat Andorrana de Ciències. Andorra la 
Vella, 2020. ISBN 978-99920-61-56-5

DD.AA. XXXVI Sessió d’estudis mataro-
nins. Museu Arxiu de Santa Maria. Cen-
tre d’Estudis Locals de Mataró. Mataró, 
2020. ISSN 2385-4766

DURAN I SUÀREZ, Jordi. Periodista de 
trinxera. Josep Bru i Jardí (Tivissa, 1893 
- Barcelona, 1983). Centre d’Estudis de 
la Ribera d’Ebre. Flix, 2020. ISBN 978-
84-937679-2-1

ESQUERDA-BOSCH, Montserrat. La ciu-
tat de Vilageltrú. Atles literari. Institut 
d’Estudis Penedesencs. Sitges, 2020. 
ISBN 978-84-15017-44-8

FERNÀNDEZ REBOLLAR, Iván; ESTRADÉ 
MIUBÓ, Sònia, FRAGA I ARGUIMBAU, 
Pere; PONS BUADES, Guillem X. Manual 
dels hábitats de Menorca. Hàbitats ter-

restres. Col·lecció Recerca, 23. Institut 
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2004). Centre d’Estudis Comarcals de 
Banyoles. Banyoles, 2020. ISBN 978-
84-09-23868-2

GRAS, Jordi. La medicina en temps dels 
nostres avis. Associació Cultural Bai-
xa Segarra. Santa Coloma de Queralt, 
2020. ISBN 978-84-941520-4-7

MADÉU, Fina; DE ANCIOLA, Montserrat. 
Present i futur de la Llengua Catalana. 
Jornades de debat al Centre de Lectura 
de Reus. Edicions del Centre de Lectu-
ra de Reus, 148. Centre de Lectura de 
Reus; Arola Editors. Reus, 2020. ISBN 
978-84-948047-4-8

PÀMIES, Víctor; MARÍ, Isidor. El refra-
nyer eivissenc d’Antoni Juan Bonet. Ins-
titut d’Estudis Eivissencs. Eivissa, 2021. 
ISBN 978-84-87455-77-3

PELEGRÍ PONS, Ismael (ed.). Home-
natge a Josep Salord i Farnés. Textos i 
estudis. Cova de Palla, 42. Institut Me-
norquí d’Estudis. Maó, 2020. ISBN 978-
84-15291-74-9

PRATS, Antoni (text); ÚBEDA, Pepa (il-
lustracions). Kodur, el gegant de Segà-
ria. Institut d’Estudis Comarcals de la 
Marina Alta. Pego, 2020. ISBN 978-84-
944726-9-5

SILES, Gregor; SALVADÓ, Margarida; 
VENDRELL, Alba; VINYES, Pau. Ningú se 
n’escapa. Tot Història Associació Cul-
tural; Llop Roig Llibres i Cultura. Sant 
Andreu de Palomar, 2020. ISBN 978-84-
09-26206-9

SOLÉ I ARMAJACH, Josep. Josep Maria 
Rovira i Jané. L’afany pel benestar de 
la pagesia vitivinícola. Fundació Roca 
Galès; Cossetània Edicions. Barcelona, 
2020. ISBN 978-84-1356-019-9



c o n t r a p o r t a d a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. Agrupació Cultural Vila-seca (Vila-seca) 
2. Àmbit de Recerques del Berguedà (Berga)
3. Amics de Besalú i el seu Comtat (Besalú)
4. Amics de la Seu Vella (Lleida)
5. Amics del Castell de Gelida (Gelida)
6. Amics del Museu de Pallejà (Pallejà)
7. Arxiu Festiu Catalunya. Fundació Privada (Barcelona)
8. Associació CMES (Barcelona)
9. Associació Cultural Baixa Segarra (Santa Coloma de Queralt)
10. Associació Cultural del Matarranya (Calaceit)
11. Associació Cultural del Montserrat (Collbató)
12. Associació Cultural “Modilianum” (Moià)
13. Associació de Cultura del Comú de Particulars (la Pobla de Segur)
14. Associació de Festes de la Plaça Nova (Barcelona)
15. Associació d’Estudis Torellonencs (Torelló)
16. Associació d’Història Rural (Girona)
17. Associació Grup de Recerca de Cerdanya (Puigcerdà)
18. Associació Mirmanda (Figueres – El Soler)
19. Associació Poble Vell de Corbera d’Ebre (Corbera d’Ebre)
20. Associació Recerques. Història, economia, cultura (Barcelona)
21. Associació Xarxa de Patrimoni Rural Ecomuseu del Blat (Tona)
22. Ateneu Popular de Calonge (Calonge)
23. Centre de Recerca Històrica del Poble-sec - CERHISEC (Barcelona)
24. Cercle de Recerques i Estudis “Mogoda” (Santa Perpètua de Mogoda)
25. Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover)
26. Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell (Argentona)
27. Centre d’Estudis Beguetans (Begues)
28. Centre d’Estudis Cadaquesencs (Cadaqués) 
29. Centre d’Estudis Canetencs (Canet de Mar)
30. Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (Banyoles)
31. Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat)
32. Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès (Ripoll)
33. Centre d’Estudis Comarcals del Segrià (Artesa de Lleida)
34. Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (Igualada)
35. Centre d’Estudis d’Altafulla (Altafulla)
36. Centre d’Estudis d’Arqueologia i Història de Mataró (Mataró)
37. Centre d’Estudis d’Avià (Avià)
38. Centre d’Estudis de Castellar. Arxiu d’Història (Castellar del Vallès)
39. Centre d’Estudis de Gavà (Gavà)
40. Centre d’Estudis de Granollers (Granollers)
41. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà (Montblanc)
42. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (Flix)
43. Centre d’Estudis de les Garrigues (les Borges Blanques)
44. Centre d’Estudis de l’Hospitalet (l’Hospitalet de Llobregat)
45. Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant (L’Hospitalet de l’Infant)
46. Centre d’Estudis de Montjuïc (Barcelona)
47. Centre d’Estudis de Sant Cebrià (Sant Cebrià de Vallalta)
48. Centre d’Estudis de Sant Pere de Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor)
49. Centre d’Estudis del Bages (Manresa)
50. Centre d’Estudis del Gaià (Vila-rodona)
51. Centre d’Estudis del Priorat (Torroja)
52. Centre d’Estudis del Voltreganès (Sant Hipòlit de Voltregà)
53. Centre d’Estudis dels Ports (Morella)
54. Centre d’Estudis de Subirats (Subirats)
55. Centre d’Estudis d’Isona i Conca Dellà (Isona)
56. Centre d’Estudis d’Ulldecona (Ulldecona)
57. Centre d’Estudis Escalencs (l’Escala)
58. Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (Terrassa)
59. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias (Barcelona)
60. Centre d’Estudis Lacetans (Solsona)
61. Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar)
62. Centre d’Estudis Locals d’Alaior - Fòrum 3r Mil·lenni (Alaior)
63. Centre d’Estudis “Lo Lliscó” (Mas de Barberans)
64. Centre d’Estudis Martorellencs (Martorell) 

65. Centre d’Estudis Molletans (Mollet del Vallès)
66. Centre d’Estudis Mont-rogencs (Mont-roig del camp)
67. Centre d’Estudis Planers (Santa Bàrbara)
68. Centre d’Estudis Ribagorçans (Benavarri)
69. Centre d’Estudis Riudomencs “Arnau de Palomar” (Riudoms)
70. Centre d’Estudis Santjustencs (Sant Just Desvern)
71. Centre d’Estudis Selvatans (la Selva del Camp)
72. Centre d’Estudis Selvatans (Santa Coloma de Farners)
73. Centre d’Estudis Seniencs (la Sénia)
74. Centre d’Estudis Sinibald de Mas (Torredembarra)
75. Centre d’Estudis Tossencs (Tossa de Mar)
76. Centre de Documentació. Ecomuseu dels Ports (Horta de Sant Joan)
77. Centre de Lectura de Reus (Reus)
78. Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà” (Mollerussa)
79. Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà (Montblanc)
80. Centre Picasso d’Orta - Associació UNESCO (Horta de Sant Joan)
81. Cercle d’Estudis Històrics i Socials “Guillem Oliver” del Camp de 

Tarragona (Tarragona)
82. Col·lectiu de Recerques Arqueològiques de Cerdanyola (Cerdanyola)
83. Col·lectiu El Brogit (Castellbell i el Vilar)
84. Consell Cultural de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu)
85. El bou i la mula (Premià de Mar)
86. Esbart Català de Dansaires (Barcelona)
87. Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià (Alaquàs)
88. Fundació Arnau Mir de Tost (Àger)
89. Fundació Bosch i Cardellach (Sabadell)
90. Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (Lleida)
91. Fundació Roca i Galès (Barcelona)
92. Grup d’Estudis Cubellencs (Cubelles)
93. Grup d’Estudis d’Esplugues (Esplugues de Llobregat)
94. Grup d’Estudis Locals (Sant Cugat del Vallès)
95. Grup d’Estudis Sitgetans (Sitges)
96. Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze (Sant Quirze del Vallès)
97. Grup de Recerca de Cervelló (Cervelló)
98. Grup de Recerca Folklòrica d’Osona (Folgueroles)
99. Grup de Recerques de les Terres de Ponent (Sant Martí de Maldà)
100. Grup d’Història del Casal (Mataró)
101. Institut d’Estudis Baleàrics (Palma de Mallorca)
102. Institut d’Estudis Ceretans (Puigcerdà)
103. Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (Ondara)
104. Institut d’Estudis Comarcals del Montsià (Amposta)
105. Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (Ontinyent)
106. Institut d’Estudis del Baix Cinca (Fraga)
107. Institut d’Estudis del Baix Empordà (Sant Feliu de Guíxols)
108. Institut d’Estudis Eivissencs (Eivissa)
109. Institut d’Estudis Empordanesos (Figueres)
110. Institut d’Estudis Gironins (Girona)
111. Institut d’Estudis Penedesencs (Vilafranca del Penedès)
112. Institut d’Estudis Vallencs (Valls)
113. Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Girona)
114. Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (Adrall)
115. Institut Menorquí d’Estudis (Maó)
116. L’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs (Florejats)
117. Museu Arxiu de Santa Maria - Centre d’Estudis Locals de Mataró 

(Mataró)
118. Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida (Lleida)
119. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (Olot)
120. Patronat d’Estudis Osonencs (Vic)
121. Societat Andorrana de Ciències (Andorra la Vella)
122. Societat Arqueològica Lul·liana (Palma de Mallorca)
123. Societat d’Estudis de la Verneda de Sant Martí (Barcelona)
124. Taller d’Història de Gràcia. Centre d’Estudis (Barcelona)
125. Taller d’Història del Clot – Camp de l’Arpa (Barcelona)
126. Terra dels Avis (Elna)
127. Tot Història Associació Cultural (Barcelona)
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