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Assistents a l’assemblea general de la CCEPC celebrada a Tossa, l’any 2020.

Tres dècades de la ccepc
El 6 de juny d’enguany la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana va complir 30 anys d’existència. En
la constitució, celebrada a la ciutat de
Vic, després del procés iniciat a Lleida
l’any 1991 amb la convocatòria del Primer Congrés de Centres d’Estudis de Parla
Catalana, es va determinar que l’àmbit
territorial d’actuació i de procedència
dels centres d’estudis associats quedava
establert en el marc dels Països Catalans.
Una decisió que devia oscil·lar entre la
lucidesa, el compromís i la naturalitat i
que ha determinat bona part de les actuacions posteriors. El que per la CCEPC, i
per l’IRMU després —des de la percepció
que tenim els centres d’estudis—, entra en els paràmetres de la normalitat,
constatem que gairebé és l’excepció. La
majoria de les federacions d’associacions
culturals, les grans entitats de promoció
i defensa de la cultura i la llengua com
Òmnium Cultural, Acció Cultural del País
Valencià o l’Obra Cultural Balear, les associacions economicoempresarials, els
partits polítics, etc., tenen establerts
els seus confins estatutaris en els marcs
territorials estatals o autonòmics. En
aquest sentit tenim plena coincidència
amb l’Institut d’Estudis Catalans, o amb
altres institucions creades a posteriori
com la Xarxa Vives d’Universitats, l’Institut Ramon Llull o la Fundació.cat, que

d’entrada han situat les dinàmiques d’actuació en els àmbits propis de la llengua
i la cultura catalana, sigui quina sigui la
seva denominació i el seu ús social. És
bo recordar-ho i potenciar-ho aquest any
que es commemora el centenari de Joan
Fuster.
Quan un centre d’estudis concret, tal
vegada per un fet commemoratiu temporal, fa balanç d’un període emmarcat
en dècades o quarts de segle, s’acaba de
comprendre la dimensió cultural i social
que ha comportat la seva existència. Per
una part, la suma de les activitats generades i la sociabilitat que ha girat al
seu entorn; per una altra, la valoració de
les recerques publicades que sempre més
seran consultables, i per damunt de tot
la percepció que l’existència d’un centre
d’estudis ha tingut prou força per poder
considerar que aquella població, aquella
comarca o aquella temàtica, sense l’existència del centre, haurien estat diferents.
Dit d’una altra manera: que amb l’existència del centre són millors.
Cal entendre que les tres dècades
d’existència de la Coordinadora de Centres
d’Estudis han navegat en el mateix sentit.
Aquesta història de país i de cultura local,
comarcal o temàtica, només és possible
a partir de l’existència dels centres i instituts d’estudis i de la seva voluntat de
participar federativament.
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des de la universitat

Investigació, docència i territori.
Un triangle a mig fer
La relació entre el món universitari i la rica i activa xarxa d’entitats
i estudiosos en l’àmbit local sempre
ha estat un debat pendent que normalment s’intenta obviar amb col·
laboracions puntuals i/o voluntaristes que expressen més aviat bones
intencions (o les males consciències) que no resolen res perquè acaben
per obviar els que, a parer meu, són
dos problemes de fons: el marc teòric
de la investigació històrica i la compatibilitat dels marcs organitzatius.
En el primer cas, cal veure com
ha evolucionat la teoria historiogràfica i com s’explica la història en les
nostres universitats.
Si haguéssim de fer una mirada
a l’evolució del pensament historiogràfic en el darrer mig segle veuríem, a grans trets, com s’ha passat
de parlar de la «història universal»
a la «història total» i fins arribar a
la «història global», amb un seguit
d’estacions intermèdies.
La primera no havia passat mai
de ser un tapall de les històries etnocèntriques: universal volia dir, en
realitat, Europa i el seu món d’influència. Més endavant evolucionà cap
a la història mundial per fer una història del planeta que no privilegiés
cap zona en concret. El resultat ha
estat un conjunt d’obres que, tot i el
seu esforç d’integració, no han pogut evitar continuar les periodificacions de la història occidental.
La història total proposava estudiar la complexitat històrica com
un tot: amb la interdisciplinarietat
com a bandera, defensava els vincles
entre els nivells econòmics, socials,
polítics, culturals... Pretenia construir una interpretació que superés
les velles històries sectorials i que
aplegués aquelles realitats socials
que no havien estat estudiades, com
les primeres històries de gènere. No
cal insistir gaire en el fracàs global
i en les crítiques i rebutjos que va
rebre tot i alguns èxits parcials com
la relació amb altres disciplines com

l’antropologia en camps com la demografia històrica o la història de la
criminalitat, per exemple.
La història global és, fins ara, la
darrera resposta al problema de com
construir una visió de la història que
englobi el conjunt de l’evolució humana sense jerarquies apriorístiques i
compartiments estancs. Mentre que la
història universal es concep com una
cadena de causalitats lineals, la global
pretén ser multidimensional i explicar-se a partir de processos sincrònics
que es condicionen mútuament.
Però una cosa és investigar i teoritzar i l’altra és explicar en una aula.
I dins les universitats els graus d’història mantenen com a esquelet bàsic
les velles cantarelles d’història universal i els adjectius afegits d’antiga,
medieval, moderna, contemporània...
amb el marc geogràfic corresponent.
Sigui per la facilitat en la transmissió
de sabers o per peresa intel·lectual,
no s’ha aconseguit superar aquest
marc clarament ineficaç per als estudiants quan se’ls demana que desenvolupin les habilitats de recerca que,
teòricament, hauran de tenir en acabar els seus estudis.
Resulta indiscutible que, si es
vol una història basada en el coneixement de les estructures socials i
culturals i els seus mecanismes de
funcionament, on millor es poden treballar bona part d’aquestes en termes
d’aprenentatge (i també de recerca)
és en l’àmbit local: pensem en la religiositat popular, la cacera de bruixes,

el carlisme o els moviments antifranquistes, per esmentar uns pocs temes.
Ho sabem, però no actuem en conseqüència, perquè exigiria reformular la
forma de fer les classes.
Al problema de concepció intel·
lectual s’hi afegeixen un parell de
qüestions pràctiques. L’estudiant ha
de trobar marcs d’acolliment en els
quals intercanviar experiències, trobar recursos i, si és possible, donar
visibilitat als resultats obtinguts. I
això no ho poden oferir les facultats
d’història centrades en la internacionalització i l’assoliment de resultats
en processos avaluadors externs. En
canvi, els centres d’estudis i els arxius comarcals tenen el potencial per
ser l’eina adequada per a les necessitats de formació investigadora dels
estudiants d’història.
I si sembla tan clar, per què no
s’avança en aquesta direcció? La Universitat hauria de reconèixer els centres d’estudi com un recurs de l’estructura investigadora i la Generalitat
els hauria de considerar per participar
en els seus grups de recerca consolidats. I, de passada, no pot ser que la
recerca en català i la divulgació de resultats en la nostra llengua no tingui
cap mena de reconeixement acadèmic
i resti com a pur voluntarisme.
Per la seva banda, els centres
d’estudis haurien d’adoptar criteris
de publicació homologables als que
es fan servir en el món acadèmic
(avaluacions externes de les publicacions, comitès de selecció en els
congressos...), si més no en alguns
casos per no haver de renunciar a la
seva idiosincràsia participativa.
Parlem-ne més per conèixer-nos
millor i treballar junts de forma permanent. Tots plegats faríem un pas
immens que seria útil per a la formació dels nous historiadors i per al
progrés de la història i la cultura del
nostre país.
Àngel Casals
Professor del Departament d’Història i
Arqueologia de la Universitat de Barcelona

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

una imatge, una història

Ulls vius, mans generoses

Els arxivers de poble hem de fer
una mica tots els papers de l’auca.
L’Arxiu és percebut com una extensió
de la mateixa administració local i,
a vegades, hem d’atendre consultes
del veïnat que depassen el nostre
àmbit. Tot i ser de la mateixa vila,
el matrimoni Santané-Velasco el vaig
conèixer en uns passadissos de l’hospital de Blanes, on tenia una tia àvia
ingressada per trencadura de fèmur, i
ells una intervenció rutinària pel mig.
Superaven els vuitanta, i tots els fills
i nets vivien a Barcelona, on ell, originari de Tossa, havia treballat fins a
jubilar-se. Llavors amb l’esposa, nascuda a la Rioja, i de jove arribada a
Barcelona per servir, van decidir quedar-se a Tossa. Vam establir una bona
relació, intensificada el 2003 quan
l’Arxiu es va traslladar al seu barri.
Vaig convertir-me en la seva finestreta única, per a tota mena de tràmits
administratius i sanitaris. Els ajudava
en la mesura del possible: un dia vaig
concertar-los una cita a la policia nacional de Lloret per a la renovació del
DNI, i vaig portar-los-hi amb el meu
cotxe. Eren gent senzilla i treballadora, no tenien cap gran casal, ni havi-

en heretat cap vast patrimoni. Ell un
dia em va citar a casa seva i recordo,
com si fos ara, dues fotografies que
em va mostrar.
L’una, sis joves soldats tossencs a
Camprodon el 1937. Només ell i un altre van sobreviure al tràgic episodi de
la nostra història, del qual hem oblidat la lliçó més important: el valor
suprem de la concòrdia ciutadana, per
sobre de tot tipus d’ideologia.
L’altra és aquesta, testimoni d’una
felicitat fugissera, escàpola. Criatures
jugant al carrer amb unes baldufes.
Ara que costa tant veure nens jugant
al carrer, ara que la mainada interactua millor amb aparells electrònics
que amb altres nens, ara que els pares busquem tot tipus d’activitats extraescolars per omplir les tardes dels
nostres fills, ara que tantes empreses i
col·lectius fan (im)púdicament l’agost
amb les activitats de lleure de la
mainada... Ara... costa de trobar una
imatge espontània i lliure, de goig,
com aquesta. Amb prou feines unes
espardenyes o uns esclops als peus,
ordinaris vestits com saques, pocs quilos sobrers als seus cossos, però uns
ulls vius i espurnejants, mirada neta

i transparent, il·lusió per jugar amb
una baldufa... No hi havia tant com
ara, de ben segur gaire res. Tanmateix,
eren feliços, com evocava en Pere Mariona, vuitanta anys més tard.
El grup de nens jugant al carrer
dels Ametllers, entre els carrers de Pau
Moreu i la Guàrdia, d’esquerra a dreta,
són: Jaume Pou Cabruja (1915-1937),
Marcelino Faro Grifoll (1916-2005),
Esteve Santané Ribas (1917-1998),
Josep Serrat Vidal (1914-1975), Rosa
Santané Ribas (1921-2016), Antoni Cabruja Moré (1912-1990), i Pere
Santané Ribas (1919-2012). La foto,
de 1924, és feta de Joan Barber Coris.
Ara tots han mort. Dels seus cossos poc més que pols en resta. Mes en
servem el record de les seves vides,
immortalitzat en una bella fotografia.
La vídua Benita va morir la passada
tardor a 99 anys. De l’original d’aquelles fotos, qui sap què se n’ha fet.
Tanmateix, amb la seva digitalització
va contribuir a preservar-ne el record.
El seu, per memòria de tots; el de
tots, per memòria d’ell.
David Moré Aguirre
Centre d’Estudis Tosssencs
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75è aniversari de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus
L’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus
és una entitat de dret privat que té
com a finalitats vetllar per la conservació del monument, i fomentar i divulgar l’estudi de la història, l’art i l’arqueologia del monestir de Santes Creus
i de les seves fundacions. També es dedica a la investigació historicosocial,
econòmica, antropològica i cultural de
l’actual municipi d’Aiguamúrcia des de
l’exclaustració fins als nostres dies, i a
la formació d’un arxiu i una biblioteca
amb tots aquells documents i objectes
d’interès per als fins de la societat. Promogut per l’historiador Eufemià Fort i
Cogul, pel metge de Santes Creus, per
Pere Serramalera i pel rector de la parròquia, Abdó Socias i Bové, inicià les
seves activitats l’any 1944, i assolí la
legalitat el 14 de setembre de 1947.
Davant la manca d’atenció i recursos de
les administracions del moment, es fa
palesa una preocupació per la conservació i la restauració del monestir i una
necessitat de difondre la seva història,
amb la voluntat de recuperar un símbol
nacional i de la història de Catalunya.
El nom d’Arxiu Bibliogràfic li ve del
rètol de la caixa de fitxes que tenia Eufemià Fort sobre el monestir; un nom
més implicat amb l’estudi que amb l’associacionisme, que la política franquista volia evitar.
És una de les entitats més antigues
de Catalunya en el seu gènere, i els setanta-cinc anys de tasca ininterrompuda que enguany es commemoren donen
fe de la seva eficàcia i de la perseverança a favor de Santes Creus de tantes persones que n’han estat directius

Benedicció de la Creu
de Terme de Santes
Creus, restaurada per
l’ABSC l’any 1948.
Fons ABSC, autor desconegut.

i socis. El domicili social de l’entitat és
a la Biblioteca del Monestir de Santes
Creus, per especial concessió del Patronat del Monestir. El primer president de
l’entitat fou el doctor Joaquim Guitert
i Fontserè, i fins a l’actualitat l’arxiu ha
tingut vuit presidències, sis homes i,
les darreres, dues dones.
Des del naixement, l’Arxiu Bibliogràfic va entendre que una de les seves
principals funcions era la de donar a
conèixer el monestir de Santes Creus
i fomentar entre la ciutadania i les
institucions la necessitat de conservar-lo per a les generacions futures. En
aquest sentit, s’ha implicat amb totes
les institucions per ajudar, des del territori, amb totes aquelles tasques de
restauració i salvament del patrimoni
del monestir. Això li va valer el nomenament com a Entitat Col·laboradora
del Patrimoni Cultural l’any 1984.
L’arxiu es sustenta en dos pilars, el
científic i el popular, i un afany: recuperar i projectar el monument. Els pri-

I col·loqui d’història del monaquisme de Catalunya, celebrat al monestir
de Santes Creus el setembre de 1966. Fons ABSC, Carlos Pérez de Rozas.

mers anys es duu a terme una intensa
campanya de difusió i promoció del
monestir: s’organitzen exposicions i
s’imparteixen conferències arreu de Catalunya, es convoquen premis per a estudis històrics i arqueològics, s’editen
publicacions... i en paral·lel s’organitzen actes multitudinaris, com aplecs de
sardanes que congreguen gent vinguda
d’arreu. Les visites al monument es disparen: dels 2.800 visitants del 1946 es
sobrepassen els 55.000 l’any 1966.
La Festa Anual de l’Arxiu, celebrada sense interrupció des del 1947 cada
mes de setembre, ha estat consagrada
a la commemoració d’algun abat memorable o d’algun personatge especialment vinculat a Santes Creus, i també a
commemoracions diverses (vuitè centenari de la vinguda del Cister a Catalunya, setè centenari de la mort de Pere
el Gran, etc.). Aquestes festes anuals,
que als primers anys anaven acompanyades d’un aplec popular al marge de
l’acte acadèmic (bàsicament ballades

Reestructuració del Patronat del Monestir de Santes Creus, el 17 d’octubre
de 1981 a la Biblioteca del Monestir, seu de l’ABSC. El President de l’Arxiu
n’és membre nat. Fons ABSC, Carlos Pérez de Rozas.
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XIIIè Cicle de Conferències, dedicat a la Figura de l’Eufemià Fort. Conferència celebrada al Museuet el 20/06/2015 a càrrec de Ricard Ibarra,
director de l’Arxiu Històric de Tarragona. Fons ABSC, José Luis Vicente
Moreno.

de sardanes o cant coral), són motiu de
retrobament anual dels socis i sòcies.
El seu paper en defensa de la llengua i cultura catalana es va fer notar
aviat amb una publicació periòdica en
català. L’edició de la revista comença el
1947 en forma de Memòries i assoleix
la categoria de butlletí el 1951 sota el
títol Santes Creus. D’ençà, i amb una
periodicitat modèlica, han anat sortint
a la llum els números de la revista, que
contenen bàsicament articles i treballs
d’investigació sobre el monestir o temàtica monacal, al costat de notícies
concernents a la vida social de l’entitat. Des del 1947 i fins l’actualitat,
s’han publicat de manera regular més
de 250 articles d’una setantena d’autors diferents. Aquestes, però, no són
les úniques publicacions que ha impulsat l’Arxiu. L’entitat també ha editat les
Publicacions de l’ABSC i Collectanea de
Santes Creus i ha col·laborat en altres
textos de naturalesa molt diversa, des
d’actes de congressos, fins a guies de
Santes Creus. Actualment la majoria
d’aquestes publicacions es troben digitalitzades i es poden consultar a la pàgina web de l’entitat (https://usuaris.
tinet.cat/absc/catala/catala.htm).
Fidel als seus propòsits, l’Arxiu Bibliogràfic ha aplegat una biblioteca
especialitzada que conté més de tres
milers de volums, entre els quals bibliografia específica de Santes Creus i el
monaquisme cistercenc i col·leccions
de revistes que normalment es reben
per l’intercanvi amb altres centres d’estudis. Cal destacar, també, el fons fotogràfic, que compta amb més de 10.000
fotografies, alguns centenars de diapositives i altre material gràfic. Des del

Festa Anual celebrada el 14/09/2019, nomenament de soci de mèrit a
favor de la família Vidal, Jordà i Fuguet. Fons ABSC, José Luis Vicente
Moreno.

2014, aquest fons està digitalitzat.
Actualment el nombre de persones
associades és de 200, tot i que des
dels inicis i fins a l’actualitat han format part de l’entitat prop d’un miler de
persones, tant físiques com jurídiques.
Aquests 75 anys són fruït del seu esforç
altruista, de les ganes i la dedicació
per organitzar un gran nombre d’activitats adreçades a tothom. Per ser soci
de l’ABSC només es requereix amor al
monestir i el pagament d’una modesta
quota anual, que dona dret a rebre el
butlletí, a accedir gratuïtament al monument i a l’assistència a tots els actes
que organitza l’entitat. En els darrers
anys s’ha incrementat el nombre de
persones que, tot i no ser sòcies, reben
informació a través de les xarxes socials o per correu electrònic i participen
activament dels actes i activitats que
s’organitzen.
L’ABSC porta a terme les seves activitats i actes públics entre els mesos
de maig i octubre i principalment dins
el recinte monàstic. Bàsicament són:
• La Festa Anual de l’Arxiu, que se
celebra el mes de setembre en commemoració de la data fundacional de
l’entitat.
• L’organització de conferències, col·
loquis, jornades d’estudi, concurs
fotogràfic, excursions, exposicions,
concerts i altres activitats i accions
de difusió similars.
• Sortides culturals a llocs d’interès
per la seva vinculació amb el Cister.
• La publicació de la revista Santes
Creus i altres estudis relacionats amb
la història del monestir i del monaquisme cistercenc.
Els mesos de tardor i hivern es des-

tinen a activitats de caire intern, fonamentalment tasques de conservació
i inventari del fons bibliogràfic, fotogràfic i documental. També s’atenen les
consultes que ens fan arribar els investigadors i estudiosos sobre el Cister o
el monaquisme en general.
En essència, els objectius inicials
continuen essent vàlids al segle XXI
perquè contribuïm a la difusió i salvaguarda del monument, no només pel
que fa al foment del seu estudi sinó
perquè a través dels nostres actes
l’apropem a tothom i en gaudim com
a espai multifuncional: de concerts,
de xerrades, d’exposicions, de representacions i de trobades. La pandèmia
ens ha alertat que ens cal canviar els
canals de comunicació i potser també
els formats de les activitats. La conservació i difusió del patrimoni no només
és tasca de les administracions que en
són titulars, sinó que la ciutadania i
les entitats també tenim una responsabilitat de salvaguarda i difusió. Un
tàndem necessari i complementari. És
difícil tirar endavant grans reptes amb
pocs recursos econòmics; ens hem de
plantejar les sinergies i complicitats
amb altres centres d’estudis i entitats
properes per fer-los possibles. Sortosament la societat compta amb una
àmplia oferta cultural i una important
xarxa associativa, disposada a apropar-nos a través de les seves activitats
al patrimoni, per passar de mers espectadors a ser-ne els actors principals.
Apropant el patrimoni local estimem
l’universal.
Elisabeth Baldor Abril
Presidenta de l’ABSC
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Nous centres d’estudis adherits
estudis@brufaganya.cat
Persona de contacte: Rita Armejach Tlf. 606067198

Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus
Any de fundació: 1947. Nombre
de socis: 200
Seu a la Plaça Sant Bernat Calbó,
s/n 43815 Santes Creus (Aiguamúrcia).
Activitats principals: organització de cicles de conferències, concurs de fotografies, Festa anual dels
socis i sòcies, publicació de la revista de l’entitat, entre d’altres.
Publica la revista anual Santes
Creus. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic.
https://usuaris.tinet.cat/absc/
catala/catala.htm absc@tinet.cat
Persona de contacte: Elisabeth
Baldor Tlf. 627450889

Associació d’Amics de Sant Magí
de la Brufaganya i el seu entorn
Entitat creada el 2009. Seu al
Castell dels Comtes, s/n 43420 Santa Coloma de Queralt.
Actualment té 130 socis. Les
seves principals activitats són preservar i vetllar pel manteniment del
santuari, les fonts i l’entorn de Sant
Magí de la Brufaganya. Promoure la
recuperació de costums, festes, celebracions i memòria documental al
voltant de l’entorn de Sant Magí.
El seu àmbit territorial d’actuació és la Conca de Barberà i la Baix
Segarra i abasta les províncies de
Tarragona, Lleida i Barcelona.
www.brufaganya.cat santmagi-

Centre d’Estudis Cambrilencs
Data de fundació: 1979. Seu al
Museu d’Història de Cambrils, a Via
Augusta, 1, 43850 Cambrils (Baix
Camp). Actualment té 170 socis.
Àmbit d’actuació: Cambrils, Baix
Camp.
Activitats: Difusió de la cultura
i el patrimoni i gestió dels espais
patrimonials del Molí de les Tres Eres
i la Torre de l’Ermita.
https://www.facebook.com/
centredestudisdecambrils/ centredestudiscambrilencs@gmail.com
Contacte: Karin Schmid Mata
(secretària), 699837356

Músics per la Cobla.
És una associació creada el 1996
amb seu a l’Av. d’Arraona, 6 08201
de Sabadell. Té 150 socis / subscriptors als seus enregistraments fonogràfics. Activitats principals:
Catalogació arxivística i gestió
documental en l’àmbit de la música
de cobla.
Recerca biogràfica de compositors i publicació d’estudis musi-

cològics de música de cobla. Responsables i conservadors de fons
particulars llegats pels propis compositors i d’arxius d’entitats històriques com l’Obra del Ballet Popular,
l’Agrupació Cultural Folklòrica de
Barcelona i el Foment de la Sardana
de Barcelona.
Realització i producció d’enregistraments temàtics. Edició i revisió de partitures.
Gestió de sala de gravació i assaig del mateix centre.
Organització d’actes, concerts i
conferències.
Responsables de la Beca Josep
Maria Bernat per a joves instrumentistes.
Tlf. 673539942 Josep M. Serracant (president) a/e: mpc@musicsperlacobla.cat www.musicsperlacobla.cat Facebock: /musicsperlacobla
Twitter: @Musicsxlacobla Instagram: @musicsperlacobla

Societat Catalana d’Història Cultural
Creada el 2021 amb seu al c/ Nou
de Santa Eulàlia, 1-3, baixos, 08017
Barcelona (Barcelonès). Té 25 socis. Àmbit d’actuació: Recerca acadèmica entorn de la història cultural
de la Catalanofonia.
Segons els seus estatuts, l’activitat principal és “la triada articulada
per la recerca, el desenvolupament i
la innovació. Complementàriament,
s’obliga a transferir a la societat el
coneixement assolit amb la recerca”.
Publiquen i organitzen jornades.
www.historiacultural.cat
(en
preparació) historia cultural.cat@
gmail.com
https://twitter.com/
histcultcat
Contacte: Pere Poy Baena (president), 650548866
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Compartir frontissa.cat.
Un servei per a les persones associades als centres d’estudi
Tornem a insistir en la divulgació
i la recomanació de la nostra revista
digital frontissa.cat. Des de la seva
posada en marxa el març de 2021 fins
ara, ha mantingut l’activitat d’edició
d’articles de forma constant i periòdica, d’aquesta manera els subscriptors
reben cada mes el butlletí mensual
amb un mínim de vuit articles nous
i algunes referències bibliogràfiques.
La revista aplega les seccions de
l’edició en paper (editorial; des de la
universitat; l’entrevista; coneguem
els centres d’estudis; una imatge,
una història; l’arxiu; el museu; IEC;
ressenyes i novetats bibliogràfiques)
i altres seccions pròpies (literatures,
geografies, patrimonis, l’entorn, articles d’opinió i la més recent: rutes).

El nombre de membres del consell de
redacció s’ha ampliat amb l’objectiu
d’assegurar la proposta d’articles de
tots els territoris de parla catalana.
Constatem que la revista ha tingut

molt bona acceptació i anem consolidant una base d’usuaris fidels tal i
com ens mostren les dades estadístiques de consulta. Frontissa.cat és una
proposta atractiva i oberta, no només
per a un públic proper als centres
d’estudis, sinó per a qualsevol persona interessada en temes de cultura
del nostre àmbit lingüístic.
És per això que tornem a fer una
crida a tots els centres d’estudis per
tal que doneu a conèixer frontissa.
cat als vostres associats, oferint-la
com un servei més de les entitats que
formen part del col·lectiu i convidant-los a activar la subscripció gratuïta mitjançant la pàgina web www.
frontissa.cat.

A punt el XIII congrés de la CCEPC. Programa definitiu

El XIII congrés de la CCCEPC “Exilis polítics a l’època contemporània
(segles XIX i XX). Territoris de partida, territoris d’acollida”, organitzat
amb l’IRMU i el MUME, tindrà lloc al
Museu Memorial de l’Exili de La Junquera els dies 4, 5 i 6 de novembre
de 2022.
El congrés s’estructura en tres àmbits, amb aquest programa:

Divendres, 4 de novembre. Sessió
de tarda.
Conferència d’obertura. Jordi
Font. UAB / Jordi Gaix. Historiador i
arxiver / Miquel Serrano. MUME. “La
recerca local sobre l’exili del 1939.
Una aproximació”.
Àmbit 1: Estudis locals.
Noemí Riudor. UDL. “L’exili de
1938 al Pallars Sobirà”.
Albert Planas. PEHOC. “Els garrotxins als camps nazis”.
Maribel Ollé. CECBLL. “Exili i deportació al Baix Llobregat, una història en construcció de l’emigració
republicana de 1939”.
Pau Vinyes. Tot Història Associació Cultural. Relatoria de comunicacions.
Àlvar Llobet. Historiador i
periodista. Presentació de la biografia
“Joan Sauret, tasca i esperança”.
Dissabte, 5 de novembre. Sessió
de matí.
Àmbit 2: Exilis polítics i culturals.
Gemma Caballer. UB. “1939: els
refugiats de la Guerra Civil Espanyola
a França, èxode i solidaritat”.
Marc Andreu. Fundació Cipriano
Garcia / Juanma García. Arxiu històric

CCOO de Catalunya. “Els exilis de l’antifranquisme (1963.1980): polítics,
sindicalistes, activistes i religiosos”.
Pau Chica. Relatoria de comunicacions.
Dissabte, 5 de novembre. Sessió
de tarda.
Àmbit 3: Memòria, vestigis i oblits.
Manel Santana. UIB. “Els exilis de
la guerra de Franco a les Illes Balears:
de l’oblit a la reconstrucció d’un èxode gens insignificant”
Jordi Escortell. UA. “
Diumenge, 6 de novembre. Sessió
de matí.
Visita a espais de memòria de la
Catalunya del Nord
Es poden presentar comunicacions
a qualsevol dels tres àmbits del congrés. Terminis:
22 de juliol. Presentació del títol
i resum de mil caràcters de les comunicacions.
30 setembre. Lliurament del text
definitiu de la comunicació (màxim
de 30.000 caràcters, espais inclosos
i cinc imatges o gràfics)
Més informació sobre horaris, butlletes d’inscripció i quotes a la nostra
web www.ccepc.cat
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institut d’estudis catalans

Els projectes de corpus i base de dades lèxica
de la llengua de signes catalana (LSC)
anotacions s’han de revisar minuciosament, per garantir el màxim nivell
d’homogeneïtat en la informació, per
tal de poder processar-la.
Paral·lelament, l’any 2016 l’IEC
va iniciar el segon pilar del projecte:
la creació de la base de dades lèxica.
Com que ja hi havia enregistraments
anotats i revisats, es va poder iniciar
la tasca de buidatge de signes del corpus i la comparativa amb els signes
que apareixen en els materials lexicogràfics existents, dels quals també
s’ha fet un buidatge. El treball d’anàlisi lingüística de cada un d’aquests
signes permet identificar-ne les diferents variants, els diversos matisos
semàntics i la seva distribució territorial o generacional, entre molts altres aspectes importantíssims per al

procés de descripció de la llengua.
Actualment, encara estem duent
a terme enregistraments, anotacions
i revisions de les gravacions i estem
elaborant fitxes lexicogràfiques de
cada un dels signes identificats. Però
esperem poder fer públic el projecte
del corpus ben aviat i que en un futur
no gaire llunyà puguem publicar la
base de dades lèxica.
Josep Quer Villanueva
Director del projecte
Gemma Barberà Altimira
Coordinadora del corpus
Eulàlia Ribera i Llonc
Coordinadora base de dades lèxica
Foto: Gemma Barberà Altimira

La llavor del nostre projecte la
va plantar el Parlament de Catalunya
quan, l’any 2010, va aprovar la Llei
17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana (LSC). L’article desè d’aquesta llei estableix que
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) és
la institució acadèmica que en determina les normes lingüístiques i n’impulsa la recerca i la sistematització. I
és que l’LSC és la llengua natural de
la comunitat sorda i sordcega de Catalunya i, com qualsevol altra llengua
natural, té la seva pròpia gramàtica,
és a dir, la seva pròpia morfologia, fonologia, sintaxi i semàntica, i el seu
propi lèxic.
Amb la llei a la mà, l’any 2012,
l’IEC va iniciar la creació del corpus de
referència, un dels dos pilars bàsics
per a la sistematització i la normalització de la llengua. Des d’aleshores, un equip integrat per persones
nadiues de l’LSC, tècnics lingüistes i
investigadors han estat enregistrant
signants nadius o aprenents precoços
a tot el domini lingüístic. Per a fer-ho
possible, han contactat amb les associacions de persones sordes de les
diferents localitats i han escollit un
home i una dona de tres grups d’edat
diferents: 18-30 anys, 31-50 anys i
+51 anys. Se’ls han proposat 9 activitats dirigides, amb l’objectiu d’aconseguir, a partir de dades semiespontànies i induïdes, el màxim ventall de
signes i variants possibles.
Però amb els enregistraments
no n’hi ha prou. Les especificats de
l’LSC, com a llengua de signes, planteja molts més reptes. Per exemple,
encara no existeixen processadors
d’imatge que segmentin de forma automàtica els signes. Per aquest motiu, cal fer de forma manual el trasllat
de les seves tres dimensions a dues
dimensions. Això vol dir que els enregistraments no es tradueixen, sinó
que s’anoten de tal manera que es
recullin les especificitats tridimensionals rellevants des d’una perspectiva
lingüística. I també vol dir que les

Enregistraments a la parella de joves a la FESOCA
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institut ramon muntaner

IRMU: referents, línies estratègiques i
perspectives de futur
El 3 de juliol de 2022 l’IRMU celebra els dinou anys de la seva constitució. Tota una fita que ens fa posar ja la
mirada en el 2023, quan ens agradaria
reprendre la Jornada Institut Ramon
Muntaner per fer balanç dels primers
vint anys i retrobar-nos amb persones
que han format i formen part de la
seva història, de la nostra història.
Si preguntéssim a les persones
que hi han estat vinculades al llarg
d’aquests anys de ben segur que identificarien una sèrie d’elements o línies
estratègiques que estan estretament
relacionats amb la història de la institució: el Mas de la Coixa, el Recercat,
els projectes, les activitats, les publicacions i els estudis que han rebut el
suport de l’IRMU a través de les convocatòries anuals i els esforços per
donar valor als estudis locals.
Començo amb el Mas de la Coixa a
Móra la Nova. L’edifici, seu de l’IRMU
des de la seva constitució, ha esdevingut un espai de referència per al
conjunt del col·lectiu dels centres
d’estudis, ho esdevindrà a poc a poc
per als ateneus federats i forma part
de l’imaginari de moltes institucions i
entitats culturals del conjunt dels territoris de parla catalana. És un espai
obert a tothom, un espai central dins
la comunitat cultural catalana, i també, per a molts, un lloc de «pelegrinatge» si s’és un apassionat dels estudis locals i de la cultura de proximitat.
El segon element destacat és el
Recercat. Una activitat imaginada el
2004 que va iniciar-se el 2005 amb
la capitalitat cultural d’Esparreguera.
Si revisem les edicions celebrades fins
a data d’avui podem extreure’n algunes conclusions: s’ha convertit en la
trobada anual dels centres d’estudis,
en un referent per a les persones interessades en els estudis locals, en un
aparador de la ingent activitat dels
centres i ara també dels ateneus federats, i en un espai per reconèixer
i per donar visibilitat a la trajectòria
de les entitats i de les persones que
en formen part, que han contribuït al

El Mas de la Coixa, seu de l’IRMU

moviment dels centres d’estudis o que
hi han fet aportacions significatives.
En definitiva, parlem d’una activitat
pensada per visibilitzar l’important
valor cultural i social de cada entitat
en el seu territori, però també dins el
conjunt de la xarxa i en relació amb la
producció científica duta a terme en
els territoris de parla catalana. Tanmateix, creiem que té un potencial de
creixement molt gran si fem un esforç
per reinventar-la, i per fer-la encara
més participativa. Cal que les entitats
ens ajudeu a amplificar-la convidant
a participar a tots els vostres socis/
òcies i col·laboradors/es i pensant
estratègies per aconseguir atraure els
vostres associats/des a gaudir de l’ac-

tivitat.
Aquest 2022 el Recercat s’ha multiplicat, perquè «Sumar multiplica».
Els dies 3 i 4 de juny celebràvem la
primera edició del Recercat al País
Valencià, concretament a Aielo de
Malferit, gràcies a la complicitat de la
Federació d’Instituts d’Estudis del País
Valencià, de l’Institut d’Estudis de la
Vall d’Albaida i de l’Ajuntament d’Aielo. Va ser una fita molt important de
la qual no vam ser conscients fins al
moment de celebrar la trobada i compartir-la amb les persones que van
voler assistir a les diferents activitats
que vam programar.
El Recercat és una gran oportunitat per reivindicar la comunitat

Ignasi Casadesús Secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats en la seva intervenció al Recercat d’Igualada.

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

institut ramon muntaner
cultural catalana, per estrènyer col·
laboracions, gaudir de les diferències i
sobretot compartir tot allò que tenim
en comú. Ara el Recercat oferirà dues
oportunitats de trobada per compartir
i per intercanviar. Convertim-les en
grans festes de la cultura i de reivindicació dels estudis locals.
Pel que fa a un altre àmbit, des de
la tardor de 2003 l’IRMU ha convocat
periòdicament les seves subvencions
de suport a projectes, publicacions
i activitats dels centres d’estudis.
En total se n’han atorgat entorn de
2.500. Però el més important no és
la quantitat d’ajuts concedits, sinó
tot l’acompanyament que hem dut a
terme: difusió de les publicacions, activitats i projectes un cop finalitzats,
enviament de les publicacions a biblioteques de referència, incorporació
dels continguts en repositoris d’accés
obert i de referència per al món acadèmic, implicació en les activitats,
assessorament metodològic i suport
en la cerca d’altres finançaments en
el cas dels projectes. Tot i que sovint
han estat petites quantitats, en alguns casos han estat l’enzim que els
ha activat.
Però a més a més de les convocatòries anuals hem estat atents als
interessos i tendències de recerca dels
centres i hem arribat a aliances amb
altres institucions i amb les administracions per poder convocar premis
i beques de recerca per eixamplar la
possibilitat dels investigadors/es dels
centres d’estudis de trobar suport per
als seus estudis. En són exemple: el
Premi Josep Ricart i Giralt que convoquem conjuntament amb el Museu
Marítim de Barcelona, les beques de

Espai de la carpa del Recercat d’Igualada.

recerca Francesc Eiximenis, la beca
Joan Veny, la beca de recerca històrica Terra d’Ateneus o l’ajut a la recerca Francesc Salvà i Campillo. En la
majoria dels casos es garanteix la publicació de la recerca mereixedora de
l’ajut, ja que creiem en la importància
de compartir i posar a l’abast de tothom les recerques realitzades.
I enllaçant amb el punt anterior,
una altra qüestió central per a nosaltres ha estat la valorització dels
estudis locals. Des de la creació de
l’IRMU els investigadors/es vinculats
als centres d’estudis han reivindicat
el seu doble «barret» en el marc de
la Universitat i, de manera voluntària
i compromesa, en el si dels centres
d’estudis. Una de les línies estratègiques principals de treball de l’IRMU
ha estat cercar fórmules per equiparar
la recerca feta dins de la Universitat
i dins dels centres i afavorir la col·
laboració entre tots dos. Per avançar
en aquesta qüestió hem comptat amb
un aliat, la Xarxa Vives d’Universitats,
amb qui tenim conveni des del 2007.
Ha estat una col·laboració que s’ha
intensificat els darrers anys i que comença a donar el seus resultats. Un
cop evidenciada aquesta doble vinculació de molts investigadors/es,
hem elaborat una guia de diferents
accions que podrien ser reconegudes
en el currículum acadèmic dels investigadors/es. El pas següent serà concretar quines accions i quin tipus de
reconeixement acadèmic se’ls dona. El
primer conveni signat a tres bandes
ha estat entre Xarxa Vives, Universitat
de Girona i Institut Ramon Muntaner.
Ara caldrà arribar a acords amb les altres universitats de la Xarxa i fer-los

efectius.
Continuem atents a les necessitats
de les entitats i d’aquestes se’n derivaran noves línies estratègiques a les
quals dedicarem tots els nostres esforços. El compromís continua vigent
i creix any rere any.
«Publicacions IRMU», l’app de
l’Institut Ramon Muntaner
Compartim amb vosaltres dos nous
números publicats a l’app de l’IRMU:
un dedicat al 18è Recercat celebrat a
Igualada i a Aielo de Malferit, i la monografia corresponent a la XII edició
de l’Espai Despuig, amb el títol «Generar i compartir coneixement en l’espai local: desenvolupament territorial
i consciència social». Es tracta d’un
treball que inclou les aportacions de
Gemma Carbó, directora del Museu de
la Vida Rural, Joan Josep Busqueta,
professor i vicerector de cultura i extensió universitària de la Universitat
de Lleida, i Clara Masriera, investigadora del centre d’estudis de Patrimoni
Arqueològic de la Universitat Autònoma de Barcelona, moderats per Victòria Almuni, actualment directora territorial de cultura de les Terres de l’Ebre.
Us animem a descarregar-vos la
nostra app i a compartir els continguts d’aquestes dues publicacions:
https://browser.buttonpublish.com/
magazine/publicacions-irmu.
Finalment, també us proposem recomanar als vostres associats/des la
subscripció al nostre butlletí setmanal. «Sumar per multiplicar».
M. Carme Jiménez Fernàndez
Directora de l’Institut Ramon Muntaner

Membres la taula rodona sobre Joan Fuster i representats de les entitats
organitzadores del Recercat a Aielo de Malferit.
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l’entrevista

Va néixer a Hortunas, aldea de Requena, l’any 1945. És musicòleg i folklorista, president del Centro de Estudios Requenenses (CER).
Va estudiar Magisteri i va exercir de
mestre per diverses localitats valencianes, fins que l’any 1997 va aterrar al
Col·legi Públic Lucio Gil de Requena,
on ha exercit fins a la jubilació. De manera paral·lela a la dedicació professional, va estudiar Història en la Universitat de València, i, alhora, obtingué
el títol de diplomat en «Valencià» per
l’Institut de Ciències de l’Educació de
la Universitat d’Alacant.
El seu interès per la música tradicional va començar molt prompte: mentre estudiava Magisteri es va integrar al
grup del Centre Aragonés de València i,
posteriorment, al Grup de Danses de la
Secció Femenina. El pas decisiu, però,
fou la creació del «Seminari d’Art Popular del Departament d’Història de l’Art
de la Universitat de València», del qual
Fermín Pardo va formar part. Aquest
col·lectiu va reformular en l’àmbit científic la metodologia a seguir per a
tractar i analitzar la cultura popular.
Ha continuat treballant fins a l’actualitat per a recopilar les tradicions
i expressions orals, la música tradicional, els usos socials, rituals i actes
festius així com els coneixements relacionats amb la natura i les tècniques
artesanals tradicionals.
S’ha preocupat per l’ensenyament
dels instruments de música populars,
amb l’objectiu d’introduir a les escoles les manifestacions artístiques de la
cultura tradicional.
Al llarg de la seua trajectòria investigadora i divulgadora ha escrit
gran nombre de treballs i ha comissariat més de dotze exposicions sobre
etnologia, indumentària tradicional
i art sacre. A més, ha format part de
grups de música i danses tradicionals i
de recuperació de balls perduts com és
el cas del grup Alimara de la Societat
Coral el Micalet de València o el Grupo
de Estudios Folklóricos Jaraiz.
El 16 de setembre de 1994 el Ple
de l’Ajuntament de Requena el va nomenar cronista oficial de Requena i,
des del 28 de maig de 2011, n’és fill
predilecte.

Foto: Ignacio Latorre

Entrevista a Fermín Pardo Pardo

El dia 6 de maig de 2018, el Museu
Valencià d’Etnologia va organitzar un
homenatge a Fermín Pardo com a reconeixement a tota la seua carrera com a
compilador i transmissor de la cultura
immaterial, i en el qual es ballaren les
danses recuperades gràcies a les seues
investigacions.
En relació amb els centres d’estudis, cal destacar que el 6 de novembre
de 1999 Fermín Pardo fou escollit president del Centro de Estudios Requenenses, entitat membre de la Federació
d’Instituts d’Estudis del País Valencià.
Des de la direcció d’aquesta entitat ha
impulsat diverses iniciatives com són
els congressos d’Història Comarcal, que
ja han arribat a la novena edició, i el
Congreso de Medioambiente, del qual
s’ha celebrat una edició i la propera
està prevista per al 2023. També ha
promogut exposicions com «El Espíritu
de la Letra», «De luces y sombras» o
«Desarrollo urbano de Requena», entre
d’altres.
Així mateix, ha impulsat la col·

lecció «Monografías CER», que consta
de més de vint títols d’història, d’art,
de geografia o d’etnologia. I ha consolidat la revista periòdica de l’associació, Oleana, fundada el 1985 i que ja
va per al número 37.
A banda del centre d’estudis al qual
pertany, Fermín Pardo ha col·laborat
i col·labora activament amb molts
altres centres d’estudis, no només de
l’entorn geogràfic més pròxim sinó
d’arreu del País Valencià.
En l’àmbit dels estudis locals i comarcals, destaca l’impuls a l’obertura
de l’Arxiu Municipal de Requena. Ha
impulsat la col·lecció «Fuentes documentales de Requena y su tierra», amb
tres edicions. I, actualment, és director de la Secció d’Etnologia del Museu
Municipal de Requena.
Fermín Pardo va ser reconegut amb
el Premi Recercat 2021.
Què et va motivar a dedicar-te a
l’etnologia i a la recuperació de música i danses tradicionals?
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Des de xiquet xiquet que m’atreia el que cantaven en família, el que
contaven i tota la tradició... No sé per
què... Mon pare i ma mare eren cantadors i jo els sentia i cantava amb ells.
Eixa atracció per escoltar i cantar fou
el que em va motivar a intentar conèixer altres persones i altres cançons. I
els meus abuelos materns ens contaven
sempre moltes històries, com ara de la
seua experiència en la guerra de Cuba
i les cançons que allí aprengueren. Tot
això despertà encara més el meu interès i la meua curiositat.
Aquesta curiositat em va acompanyar sempre, i, un cop a València,
i ja dins del grup universitari de Danses de la Secció Femenina, jo i altres
companys ens interessàrem per fer
recopilació de música i dansa, ja que
en la Secció Femenina només tenien
un nombre comptat de balls i cançons,
que repetien contínuament, i que consideraven que eren totes les que hi
havia. Ens deien que ja estava tot arreplegat, que no hi havia més cançons i
balls a banda del seu repertori.
I aquesta tasca de recopilació
anà creixent?
Després dels primers treballs pel
meu compte i amb Sebastián Garrido,
vaig començar a recopilar amb Salvador Seguí i Maria Teresa Oller. Salvador
Seguí tenia molts contactes perquè era
professor al Conservatori de València, i
els alumnes dels pobles l’anaven informant de persones que podrien conèixer
cançons i balls tradicionals; Maria Teresa Oller anava als pobles i preguntava,
i, estirant del fil, aconseguia arribar a
gent amb aquest coneixements.
Aquesta era la nostra manera de
funcionar: anaves a un poble i preguntaves per les festes i, a partir d’aquí,
arribaves a les persones majors. En
aquells moments (anys seixanta i setanta) era un treball molt emotiu, perquè quan trobaves algú amb aquests
coneixements, de seguida s’emocionava en comprovar que hi havia gent
interessada, perquè aquestes persones
se sentien menyspreades o apartades
o, fins i tot, tenien vergonya de cantar les cançons antigues. De fet, tinc
gravacions on se senten les rialles de
la gent major quan els demanàvem que
cantaren les cançons que se sabien.

Quines comarques vas visitar inicialment?
La meua, per descomptat, però
també la Foia de Bunyol, la Costera,
el Racó d’Ademús –que em resultà molt
atractiu i on vaig recopilar coses molt
boniques–; també alguna cosa de la
Ribera, de l’Horta i un poc de la Serranía. Arribàrem fins a la Vall d’Albaida,
en aquells primers moments.
Per altra banda, vam entrar en contacte amb Salvador Mercado, que volia fundar un grup des de la Secció de
Danses de la Societat Coral el Micalet,
que posteriorment seria Alimara.
Per aquell moment ens trucaren del
programa La banda del Mirlitón, d’Ismael Peña, que s’emetia per RTVE, per
a fer diversos programes de folklore valencià. Ens va servir per a ajuntar-nos
molta gent molt diversa, del nostre
grup i de l’altre i de l’altre... alguns
provinents de la Secció Femenina, altres de Lo Rat Penat, etc., i es formà
un equip que feu una gran tasca i que
arribà a preparar fins a tres programes,
tot i que finalment només se n’emeteren dos. Aquesta iniciativa també ajudà a visibilitzar la cultura popular i a
fer que la gent en recuperara l’interès.
Després de tota aquella feina, ara
mateix hi ha més de cent grups de
danses adherides a la Federació de Folklore, dins dels quals hi ha gent molt
preparada i compromesa. Tanta quantitat de grups fa que hi hagi gent amb
molt de compromís i molta formació,
de la qual sorgeixen moltes iniciatives
de recuperació, de recol·lecció, de divulgació, cosa que ens permet albirar
un futur encara millor. Bona mostra en
són les recents exposicions sobre indumentària o cantereria.
Per tant, podem considerar que
l’estat de la cultura popular és ara
millor que quan començares a recopilar?
Infinitament millor ara que en els
anys seixanta o setanta. En els anys
seixanta es va intentar esborrar tota la
tradició i la cultura popular; en els setanta, el poc que quedava era a través
de la Secció Femenina, que, per altres
circumstàncies, ja no encaixava en el
moment. Per altra banda, la gent jove
ja no tenia interès en aquesta cultura. Afortunadament, com he dit, hui
en dia hi ha molta més gent jove que

s’interessa pel ball i la música popular.
I s’han pogut recuperar tantes i tantes
coses.
Què és el que més t’ha agradat o
t’ha cridat l’atenció del que has recopilat?
Tinc moltes preferències: per exemple, de la primera etapa, tinc predilecció per la moixiganga de Titaigües, que
és com un ball de Torrent amb figueres
humanes i un espectacle extraordinari; també els oficis d’origen dihuitesc
o anterior que encara estaven vives a
Titaigües. També trobe especials les albadas d’Ademús, els quintos en Villargordo, que ja no es fan, però que eren
molt apoteòsics, les danses de Guadassuar... i un llarg etcètera, en el fons.
De la meua comarca m’agraden especialment els mayos, els cants de Nadal i la jota, especialment allí on s’ha
conservat: a Camporrobles i Villar de
Olmos.
Gran part del teu fons personal
l’has donat a l’Arxiu Municipal i està
digitalitzat.
Sí, hi ha recopilació sonora i també audiovisual: hi ha, per exemple, les
festes del Sexenni de Morella; les d’Algemesí; els balls solts del Maestrat i
de l’Alcalatén... Hi ha material de tot
el territori valencià, de nord a sud,
fins als balls de les partides d’Alacant.
També hi ha un recull de fotografies.
Per a mi, és important que tot això
estiga accessible perquè continue la
transmissió: de la mateixa manera com
a nosaltres ens ho van transmetre amb
alegria i de tot cor, aquesta cadena ha
de continuar com més enllà millor.
Queda molta feina a fer en la recopilació?
Sí, en la recopilació però també
d’estudis musicològics; per exemple,
encara coneixem poc la jota valenciana; ací hi ha moltíssima quantitat i
varietat de jotes que encara no han
rebut prou atenció.
Cal tindre en compte que sempre
és possible recopilar: quan nosaltres
començàvem ens deien que el 90 % de
la música popular ja estava recopilada
per la Secció Femenina! Però no era
així, òbviament. Sempre hi ha material
per a descobrir i recuperar.
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Amb la fundació del Centre d’Estudis es va produir un procés de valorització del patrimoni, de la cultura
popular, de la història local i comarcal,
que també va donar peu a la fundació
del Museu d’Etnologia.
La publicació de la nostra revista
Olena i dels monogràfics ha sigut la
tasca més important del Centre, però
sense oblidar els congressos d’Història Comarcal que se celebren cada dos
anys o els congressos sobre el medi
ambient.
Gràcies a aquesta tasca, s’ha aconseguit preservar molt de patrimoni;
també se n’ha restaurat molt d’altre,
com per exemple l’església de Santa
Maria, la del Salvador o l’ermita mudèjar de San Sebastián de las Peñas o el
mateix Castell. N’estem molt satisfets.
La teua dedicació professional
ha sigut la de mestre. Com ha sigut
l’experiència?
L’ensenyament sempre té les seues
dificultats. Jo m’hi vaig dedicar perquè
la meua família tenia pocs recursos i
no ens podíem permetre una carrera
universitària, i aquest era un estudi
assequible econòmicament i que a mi
m’agradava.
El meu pas per l’escola m’ha donat
moltes satisfaccions i alegries. Recorde
especialment la meua estada a Albal,
on vaig estar onze anys (alguns dels
alumnes d’aquella època m’han visitat
recentment, en grup, cosa que per a mi
fou una festa extraordinària). A l’escola també vaig poder desenvolupar la
meua altra passió, ja que, durant més
de vint anys, vaig estar ensenyant als
meus alumnes les danses del Corpus de
València.
En la meua professió, jo hi vaig posar tot el que podia, tot el que sabia.
Pel que fa al Centro de Estudios
Requenses, com foren els orígens?
Hi va haver molt d’interès i facilitats per totes bandes: Juan Piqueràs hi
posà moltes energies i fou fonamental
en la constitució de l’entitat, i l’alcalde d’aquell moment, Tomàs Berlanga,
també ens ajudà molt.
Hi va haver un moment clau, que
va ser durant la commemoració de la
conquesta de València per Jaume I,
que coincidia amb la commemoració
de la conquesta de la comarca pels reis

castellans: es va preparar una exposició que recorregué tots els municipis i
també una sèrie de xerrades que anaven acompanyant-la; d’aquesta manera
es consolidà el caràcter comarcal del
Centre i, també, el seu reconeixement.
Com descriuria el paper dels centres d’estudis en relació amb el seu
entorn proper?
En el nostre cas, el Centre d’Estudis ha sigut vital perquè la gent de la
comarca s’adone de què és la comarca: fins que no va aparèixer el Centre,
pareixia que fórem dos territoris independents, cadascun amb la seua capital. La dualitat dificultava les relacions
entre Utiel, que fou, fins a principis del
segle XX, la capital comercial, i Requena, que era el centre de serveis i administratiu. La consciència de comarca
ha sigut fonamental per a començar a
superar les velles rivalitats i tindre en
compte tots els habitants de la comarca.
Una part important també en la
creació de la consciència de comarca
i en el trencament de les antigues rivalitats ha estat tot el fenomen del vi
i de la reivindicació del patrimoni i de
la cultura que hi ha associada, un patrimoni que atorga a la nostra comarca
unes característiques i especificitats
ben interessants.
I en relació amb l’estudi i revalorització de la cultura popular i tradicional?

De cara al futur, quins són els
reptes del CER?
Cal continuar aprofundint en la creació del sentit de comarca; s’ha avançat molt però encara hem d’insistir en
la necessitat de treballar tots junts.
Sobretot, perquè hi ha alguns problemes que ens afecten en el conjunt: el
dels recursos hídrics, el del despoblament o també el fet que tenim molts
boscos abandonats que són un perill
en cas d’incendi.
Així mateix, ara hi ha un moviment
de persones que vol que hi haja més
control sobre les macroplantes fotovoltaiques, perquè la gent no veu clar que
ací estiguem produint energia per a la
població de la costa, però sense que
hi haja cap retorn. És una altra manera d’extracció de la nostra riquesa.
Per altra banda, també hi ha gent que
prefereixen vendre les terres, ja que
l’agricultura no els dona per viure-hi...
Molts d’aquests temes els hem tractat en els congressos d’història comarcal, i també en els de medi ambient.
De fet, pensem que cal aprofundir més
en la conservació del patrimoni natural
o mediambiental, pel qual la gent cada
cop té més interès.
També cal plantejar el problema del
relleu generacional, perquè els fundadors dels Centre d’Estudis ja som molt
vellets i ens cal gent jove, que n’hi ha
de molt preparada.
Andreu Ginés
Director tècnic de la Federació d’Instituts
d’Estudis del País Valencià
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V Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida
L’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (IEVA), amb els més de vint-icinc anys d’experiència, ha organitzat
enguany el V Congrés d’Estudis de la
Vall d’Albaida. Justament el primer
congrés celebrat a Aielo de Malferit
l’any 1996 va ser el punt fundacional
que permeté que aquell any nasquera
la institució.
Cada congrés s’ha fet en un poble diferent de la comarca: Aielo de
Malferit (1996), Ontinyent (2004),
l’Olleria (2010), Benigànim (2014) i
Castelló de Rugat (2022). Amb aquesta trajectòria i els congressos desenvolupats, s’ha pogut acostar visions,
anàlisis, estudis i reflexions al voltant
de la comarca.
L’IEVA és una entitat sense ànim
de lucre que, a partir del suport econòmic de Caixa Ontinyent, la Mancomunitat de Municipis de la Vall
d’Albaida i l’Ajuntament d’Ontinyent,
però sobretot amb el de les sòcies i
socis, fa possible no només la celebració dels congressos, sinó també
tot un seguit d’activitats com taules
rodones, conferències, presentacions
de llibres... i edicions pròpies. També
convoquem un premi d’investigació,
i un al millor Treball Final de Grau.
A més, col·laborem amb altres institucions de la comarca per a aprofitar
treballs de diversos àmbits en què ens
podem complementar.
La cinquena edició del congrés,
amb el lema «La Vall d’Albaida [co]
marca de futur», pretenia, a partir
dels diferents àmbits del coneixement, aportar reflexions i investigacions, però també reptes per a construir la comarca que volem. I, alhora,
promoure l’autoidentificació com a
tal: d’ací eixe joc de paraules «[co]
marca». Es tracta d’un congrés que ha
buscat mantenir el batec d’una comarca que creix i que consolida i reclama la importància de les persones
que vivim a la comarca, de la comarca
i per a la comarca.
Des d’aquesta perspectiva s’obri
la porta perquè siguen efectives les
consideracions, observacions, contribucions i recerques sobre el medi am-

bient, l’agricultura, la sostenibilitat,
la sanitat pública, l’esport, els serveis
socials, l’art i la història; i també el
patrimoni cultural, immaterial i arquitectònic o des de l’art, l’educació,
la música, la llengua, la literatura, el
turisme, el despoblament, la globalització, la indústria i el canvi climàtic.
El congrés es va celebrar els dies
1 i 2 d’abril de 2022 a Castelló de
Rugat, concretament a l’IES Manuel Sanchis Guarner. Ha significat un
moment de trobada i retrobament.
De trobada entre homes i dones a qui
uneix un interés comú: conèixer la
comarca, però que es (re)troben amb
altres homes i dones que, amb l’experiència que els caracteritza, tots junts
ens han ofert propostes per a mantenir eixa cohesió del territori.
Engegar el congrés ha comportat
la creació d’una comissió organitzadora, a més d’un comitè científic
que ha orientat i validat les comunicacions presentades, i ha ajudat a
la mateixa comissió organitzadora.
La col·laboració de la Universitat de
València ha estat una pota important
en aquest congrés, com també la de
la Mancomunitat de Municipis de la
Vall d’Albaida, la de Caixa Ontinyent i
sobretot la de l’Ajuntament de Castelló de Rugat, amb el suport econòmic
i amb les infraestructures necessaris

per a fer realitat aquest congrés.
El 25 de juny de 2021 es va presentar el congrés a Castelló de Rugat
(previst inicialment per al 2020), i
des d’aleshores es varen dur a terme
un conjunt d’actes que, amb la denominació de precongressuals, féiem
servir com a altaveu i per a donar
visibilitat del mateix congrés a diversos municipis de la Vall d’Albaida.
D’aquesta manera es varen presentar
llibres, es feren conferències, ponències i taules rodones que es desenvolupaven en diferents pobles, i fins
i tot a València, on participàrem en
els encontres Universitat de ValenciàIDECO sota el lema «Xarxes Territorials Valencianes. Claus del desenvolupament territorial».
L’acte inaugural del congrés, l’1
d’abril, l’obriren Joan Josep Torró,
president de l’IEVA; Ester Alba Pagan,
vicerectora de Cultura de la Universitat de València, i Antonio Esquinas,
alcalde de Castelló de Rugat. La conferència inaugural, «El paisatge valencià: art, natura i poesia del nostre
país», la pronuncià Martí Domínguez
i Romero, escriptor, professor de periodisme de la Universitat de València
i director de la revista Mètode. Per a
finalitzar l’acte, vam gaudir d’un concert del jove guitarrista Ausiàs Parejo
Calabuig, que va interpretar un con-
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junt de temes de compositors de la
Vall d’Albaida.
El 2 d’abril va ser el dia central
del congrés, amb cinc ponències que
aglutinaven les trenta-sis comunicacions que s’havien presentat. Després de la recollida de credencials i
la benvinguda als participants van
començar de manera simultània tres
ponències que donaren pas a les respectives comunicacions. Les ponències foren: «Pandèmia COVID: prova
d’esforç per a l’atenció primària», a
càrrec de Francesc Valls i Roca, llicenciat en Medicina per la UV i doctor
per la UMH, metge de família, coordinador nacional de societats autonòmiques d’hipertensió arterial; «Impacte social i econòmic del Campus
d’Ontinyent», a càrrec d’Esmeralda
Linares Navarro, doctora i professora
de Direcció d’Empreses de la UV, i de
Maria José Vañó Vañó, professora de
Dret Mercantil de la UV, i «El model
de Caixa Ontinyent i la seua contribució al desenvolupament social de
les comarques centrals», a càrrec de
José Pla Barber, president de Caixa
Ontinyent.
Després d’una pausa, el programa

oferí dues ponències: «La Germania a
Castelló de Rugat i a la Vall d’Albaida», per Vicent Terol i Reig, doctor en
Geografia i Història, especialista en la
Germania; i «Evolució de l’oferta educativa a la Vall d’Albaida. Fent Educació, fem (co)marca», a càrrec de Lucía
Arenas Pastor, llicenciada en Química,
professora de secundària, escriptora i
subdirectora general de Provisió de
Personal Docent.
La taula rodona «Ruralitat i Progrés» tingué lloc ja després del dinar. Hi participaren Maria Teresa
Cháfer Nácher, professora de la UPV
i directora general de Política Agrària Comuna (Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica); Violeta Tena Barreda, llicenciada en
Periodisme per la UV, periodista del
setmanari El Temps, vicepresidenta
de la Unió de Periodistes Valencians;
Raül Carbonell Rodríguez, responsable de l’empresa turística TotGlobo de
Bocairent, i Jeanette Segarra Sales,
directora general de l’Agència Valenciana Antidespoblament. L’acte el va
dirigir i moderar Daniel Alfonso Medrano, geògraf i professor d’educació

secundària.
Un element a destacar, i que s’ha
valorat positivament, és la realització de l’audiovisual «Talent jove de
la Vall d’Albaida», amb el qual s’ha
deixat constància de la tasca creativa, investigadora i creadora de joves
valldalbaidins que es troben a diferents territoris. Això no obstant, i
justament a partir d’aquest vídeo, es
va concretar la idea de desenvolupar
un segon audiovisual que servira per
a subratllar i divulgar el talent jove
d’aquells que han decidit romandre a
la Vall d’Albaida.
A més a més, a l’hora de divulgar
el congrés es varen elaborar un seguit de vídeos perquè circularen per
les xarxes socials, sobretot per a ser
presents en els espais virtuals en què
es mou la joventut.
I amb la col·laboració de la Federació d’Instituts d’Estudis del País
Valencià es va encetar una petita
campanya de presència en els mitjans
de comunicació no sols escrits, sinó
també en els audiovisuals, de manera
que es van ocupar espais informatius
en la televisió comarcal i en altres
mitjans de comunicació amb impacte
a les xarxes socials.
Per últim, i com a tasca postcongressual, queda pendent la publicació
de les comunicacions, de les ponències tant precongressuals com del
mateix congrés, de manera que quede
constància del seu contingut i així revertir sobre la comarca la tasca duta
a terme per cada una de les persones
que han presentat els seus treballs
d’investigació. Com s’ha fet en altres
edicions, s’ha triat el format de llibre per a la publicació de les actes,
amb el suport de la Institució Alfons
el Magànim-Centre Valencià d’Estudis
i Investigació.
Després de tot el treball fet, i superades les dificultats i entrebancs
(entre les quals una pandèmia), la
comissió organitzadora ha valorat positivament el resultat, cosa que ens
permet d’encoratjar-nos per a encetar
els treballs previs per a un futur VI
Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida.
Comissió organitzadora del Congrés.

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’arxiu

Arxiu Històric de Lleida
A partir de l’informe elaborat per
l’Institut d’Estudis Catalans el 1908
«sobre l’estat d’alguns arxius de Catalunya i la conveniència de la seva
millor instal·lació», els arxius al
nostre país van ser una de les estructures d’estat que la Mancomunitat de
Catalunya va preveure malgrat que,
com en altres àmbits, no va passar
de ser un projecte pel seu curt recorregut temporal. De fet, fins el 1932
no s’implementa el primer Arxiu històric comarcal a Cervera, amb Agustí
Duran i Sanpere (1887-1975) al capdavant.
La Segona República havia publicat el 12 de novembre de 1931
el decret dels Ministeris de Gràcia
i Justícia i el d’Instrucció Pública i
Belles Arts, que establia que en cada
capital de província hi havia d’haver
un Arxiu històric provincial amb la
finalitat de reunir la documentació
notarial centenària escampada per la
província i que no estigués recollida
als col·legis notarials. Des de l’Estatut de Núria la base d’articulació territorial del nostre país havia de ser la
comarca i era en aquest marc territorial on calia fer el desplegament dels
arxius històrics a Catalunya. Com ja
se sap, la guerra de 1936-1939 ho
va estroncar tot i va impedir continuar amb la implantació de la Xarxa
d’Arxius.
L’any 1945, en el decret de 2 de
març dictat per Presidència, es publiquen un conjunt de normes per a la
reordenació dels arxius de protocols
notarials, però no és fins el 24 de
juliol de 1947 que es dicten per decret les normes sobre ordenació dels
Arxius, Biblioteques i dels Tresors
Històrics, Documental i Bibliogràfic. A partir d’aquest decret es van
publicant ordres ministerials per les
quals es constitueixen els diferents
arxius històrics provincials. L’Ordre
que establia la creació del de Lleida
va sortir publicada el 26 de febrer de
1952; la inauguració va ser el 13 de
maig de 1953 a la primera planta de
l’antic monestir del Roser «destinado para los Archivos y Bibliotecas de
dicha capital» on gairebé cent anys

Façana de l’Arxiu Històric de Lleida

abans s’havia instal·lat la biblioteca provincial, amb la qual compartí
personal i direcció. La primera persona que ocupà la direcció conjunta va ser Manuela Rodríguez LópezCordon, del Cos Facultatiu d’Arxivers,
Bibliotecaris i Arqueòlegs.
L’article tercer de l’Ordre encarrega al Patronat Provincial per al
Foment dels Arxius, Biblioteques i
Museus Arqueològics d’aquella província ajudar i protegir la recollida de documentació que s’havia de
custodiar en els dipòsits. Aquest

Dipòsit documental

origen justifica la diversitat dels
fons fundacionals i sobretot la dispersió geogràfica del seu origen, ja
que molts —mai complets— van ser
adquirits a llibreters de vell. Així es
va recuperar bona part dels protocols notarials de la província, que
durant molt temps van ser el nucli
dels fons de l’Arxiu juntament amb el
fons d’Hisenda; després, a poc a poc,
i en compliment de la normativa, es
van anant incorporant altres fons de
l’Administració perifèrica de l’Estat
en un procés lent i ple de desconfiances.
L’any 1970 s’inaugura un edifici nou adjacent a la part posterior
del Roser, on en diferents plantes
s’instal·len la Biblioteca i l’Arxiu.
L’edifici, seguint la tendència de
l’època, rep el nom de «Casa de la
Cultura», i s’hi accedeix per la plaça
Sant Antoni Maria Claret. El conjunt
de fons ingressats no varien, però
s’aconsegueix una instal·lació millor
i més adequada.
No es fàcil resseguir el registre
de les noves aportacions documentals que es recullen durant els anys
setanta perquè no podem parlar de
transferències, ja que responien més
a les necessitats d’espai, al trasllat o
a la clausura de seus administratives
de la ciutat. L’aportació quantitativa
més abundant es va produir amb la
instauració de la Generalitat de Catalunya (1979), però sobretot amb
el llarg procés de transferències de
competències dels diferents ministeris governamentals i les seves delegacions a la ciutat. Habitatge, Indústria, Obres Públiques... van rebre
instruccions des de les seus centrals
per ingressar la documentació amb
la tramitació finalitzada a l’Arxiu
Històric Provincial.
L’any 1981, la Generalitat de Catalunya assumeix la gestió de l’Arxiu,
que passa a ser un dels arxius comarcals, el del Segrià, sense perdre
les competències com a arxiu de referència per a les transferències dels
òrgans de l’Administració perifèrica
de l’Estat i també de l’Administració
autonòmica, a més del col·legi no-
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Pergamí. Donació de béns feta per B. de Riu i la seva esposa Portada del programa de festes de maig de 1925 (fons Sebastià Gràcia Petit)
a la «Casa y Hospital de l’Ordre de la Santa Trinitat d’Anglesola». 1 de setembre de 1212 (Col·lecció de Pergamins)

tarial i jutjats del partit judicial de
Lleida.
També les catàstrofes han contribuït a l’aportació de fons documentals, com en el cas de la documentació del Govern Civil que va fer que es
plantegés una transferència arran de
la riuada de la tardor de 1982; o la
documentació de cadastre a conseqüència d’un incendi que es va produir en la seu el 2005. Cap dels dos
fets va ajudar a un trasllat documentat i ordenat de la documentació, la
qual cosa ha dificultat i retardat les
tasques arxivístiques posteriors.
La fundació de l’Arxiu, la successió de trasllats, la dispersió de fons
que va produir el conflicte bèl·lic de
1936, la infradotació en recursos i
infraestructures —que ha estat sempre una constant— i, per últim, la
falta de costum o la ignorància de
l’obligació de fer transferències des
dels organismes oficials ha escurçat
l’àmbit cronològic dels fons custodiats. La major part és posterior a
1939 i una mínima part, els protocols notarials a banda, és anterior al
segle XIX. De cronologia medieval hi
ha un conjunt de pergamins que es
van recuperar en restaurar les cobertes de protocols i que van del segle
XIII al XV preferentment, i algun
fons patrimonial.
A partir del trasllat a l’actual
edifici el 2005, es treballa de forma
activa en la captació de fons perso-

nals, patrimonials, d’empreses, d’entitats esportives, culturals... que ens
permeten oferir una informació de la
comarca més diversificada i completa
i fins i tot ampliar l’àmbit cronològic
esmentat. Per això el 8.000 metres
de documentació que aquell primer
any van ocupar els nous dipòsits han
crescut fins a 11.500 metres, articulats en 178 fons documentals que
inclouen més de 600.000 imatges, la
major part provinents del fons del diari La Mañana.
En aquest moment és també, en
la seva qualitat de comarcal, l’arxiu
de referència dels ajuntaments dels
pobles segrianencs, als quals dona
suport en la gestió dels processos
documentals, tant en suport paper
com electrònic, i els acompanya en
els processos de transferències dels
seus fons més antics a l’Arxiu.
Entre els fons més rellevants,
pel volum de consultes històriques,
destaquen el fons del districte notarial de Lleida (1577-1919), del
districte notarial de la Seu d’Urgell
(1337-1862), i la documentació de
l’anomenat «Cadastre de Patiño»
(1716-1832). Altres fons més contemporanis són també consultats
freqüentment, ja que serveixen als
ciutadans per defensar els seus drets
i interessos legítims, entre els quals
hem de destacar el fons de la Gerència
Territorial del Cadastre (1954-2006),
un fons que inclou tant documen-

tació textual com gràfica (plànols i
fotografies de gran format).1
Tots els arxius de la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC) i els inclosos al
Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC)
es troben en ple procés de digitalització i posada a disposició de la
documentació, que pot ser consultada lliurement. D’aquesta manera
augmenten les possibilitats de consulta en línia de molts fons. També
s’utilitzen les possibilitats de difusió
que ens ofereixen les xarxes socials
o Internet per donar a conèixer els
fons i les possibilitats d’investigació
que hi ha. Amb tot el que s’ha dit
i amb el canvi en les dinàmiques a
conseqüència dels dos anys de pandèmia, els ciutadans que fan ús de
la consulta presencial són cada dia
menys i, en canvi, han augmentat
proporcionalment les consultes telemàtiques. Per tant, ens toca adaptar
les eines descriptives a aquests nous
entorns i aprofundir en la informació de context a disposició de l’internauta, que aviat en serà l’usuari
majoritari.
Maria Jesús Llavero Porcel
arxivera. Arxiu històric de Lleida

1 VILELLA, G. La DADA. El diari digital de l’Associació de Professionals de l’Arxivística. «ArxiRuta: Arxiu Històric de Lleida», 19 d’octubre, 2020: https://arxivers.com/ladada/
arxiruta-arxiu-historic-de-lleida/ (Consulta:
13/06/2022).
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El Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera
El museu ocupa una petita part
del que havia estat l’edifici de la filatura i mostra el cor de la producció
energètica de la fabrica Sedó d’Esparreguera. Pertany al Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i
la Tècnica de Catalunya, un conjunt
d’espais patrimonials per descobrir la
industrialització del nostre país.
Actualment les visites per al públic general1 són gestionades pel
Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat gràcies a un conveni amb
l’Agència Catalana de Patrimoni
Cultural de la Generalitat per mediació del MNACTEC i especialment del
seu director, Jaume Perarnau.
La propietat de la fàbrica va recaure en dues nissagues consecutives
d’industrials: els Puig i els Sedó. El
1846 Miquel Puig i Catasús compra el
molí fariner de Broquetes per aprofitar el salt d’aigua i fundar-hi una
fàbrica tèxtil que va funcionar entre
1850 i 1979. Amb posterioritat la
propietat se segmenta i neix l’actual
polígon industrial Sedó.
El conjunt de la colònia Sedó té
un clar valor històric, patrimonial i
paisatgístic. i és extraordinària per
diversos aspectes que la fan digna
d’un llibre de rècords: és una de les
fàbriques moguda per energia hidràulica més antigues de Catalunya; va
ser també la tèxtil més gran d’aquí
i segurament d’Espanya; va arribar a
donar feina a unes 2.000 persones i a
allotjar-ne unes 3.000; és de les poques fàbriques que fan tot el procés
de producció, des del fil de cotó fins
al tissatge i els acabats, i és pràcticament autònoma, ja que comptava
amb tota la infraestructura de suport
per fer la seva comesa: manyeria,
foneria, bòvila, fusteria, brigada de
paletes...
Totes aquestes qüestions, que aïllades només són singularitats, s’expliquen per la que és la característica
més rellevant de la fàbrica: la seva
1 Les visites per al públic escolar tenen un
altre canal. Vegeu: https://museucoloniasedo.cat/ca/horaris-i-tarifes/

Interior de la torre de
l’aqüeducte que proveïa del salt d’aigua
necessari per generar
energia.

capacitat de produir energia. Un conjunt de turbines mogudes per l’aigua
del riu van ser capaces de sumar gairebé 4 megawatts de potència. I és
per això que aquest museu és únic,
perquè mostra millor que cap més altre espai de la industrialització de Catalunya el paper que va tenir la producció energètica i els enginys fets
per incrementar-la i posar-la al servei
de la producció i del guany econòmic.
Podrem veure l’aqüeducte, el seu salt
d’aigua espectacular, galeries per on
transitava l’aigua que era turbinada
fins a dues i tres vegades per produir
energia i podrem passejar per dins del
tub de la gran turbina Francis.
Convé mencionar que el fundador,
Miquel Puig i Catasús, va optar per
l’energia hidràulica quan tenia al seu
abast una altra font possible, el vapor. Però havia de triar: o quedar-se a
Barcelona, a prop del port, i pagar el
carbó, el seu transport i els aranzels;
o buscar l’energia d’un riu, gratuïta,
però allunyada del port de Barcelona, per on entra la matèria primera,

el cotó. En el moment en què Puig
i Catasús funda la fàbrica encara no
està feta la línia de tren de Barcelona
a Martorell, tot i que ell de ben segur
ja hi compta. I la va encertar! En poc
temps, les grans fàbriques de vapor
barcelonines pleguen. Amb alguna
excepció, les que resten treballant
fins ben entrat el segle XX són les de
riu.
La màquina que inicia la producció
a Can Sedó té una potència similar a
la d’un cotxe actual, uns 120 cavalls,
és a dir, no arriba a 100 kilowatts.
Però a principis del segle XX la fàbrica
compta ja amb gairebé 4 megawatts
de potència. El museu conserva els
elements que van fer possible aquesta dotació d’energia.
El fill de Puig i Catasús, Josep
Puig i Llagostera, és qui pensa la fàbrica en gran. Era enginyer i estava
habituat al disseny de grans infraestructures (entre altres va col·laborar
en la construcció de la línia fèrria de
Barcelona a Martorell). També tenia
contactes estrets amb enginyers i
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Turbina Francis de 1.400 cavalls de potència
instal·lada el 1899 i que es conserva in situ.

Galeria subterrània per on discorria l’aigua entubada procedent del salt de l’aqüeducte..

Interior del tub de la turbina Francis de 1899,
actualment visitable.

industrials del Regne Unit. És ell qui
idea un sistema únic per dotar la fàbrica de dues turbines —avui desaparegudes— que sumaven uns 1.400
cavalls. El museu i els seus exteriors
permeten veure la gran infraestructura que va fer possible aquesta millora:
una canalització d’aigua des del congost del Cairat que arriba a la colònia en aqüeducte, un salt d’aigua de
trenta metres d’alçada des de la torre
ubicada al final d’aquesta canalització – amb una arquitectura extraordinària – i les galeries subterrànies per
les quals circulava l’aigua entubada.
Tota una lliçó d’enginyeria pràctica
que es completa amb una demostració de com aquesta aigua introduïda
en una petita turbina aconsegueix
encendre per si sola 16 o 40 bombetes, segons si són incandescents o de
baix consum.

Però la peça estel·lar del museu
és la turbina Francis de 1.400 cavalls
instal·lada el 1899 que es conserva
in situ i que pot ser visitada exteriorment i interiorment. Antoni Sedó crea
un desviament de l’aigua de l’aqüeducte que permet continuar aprofitant els 4.500 l/s d’aigua que porta
aquesta infraestructura, però que distancia una mica el salt respecte de la
turbina. Aconsegueix així una potència similar a la que ja tenia amb les
turbines bessones de Puig i Llagostera, però amb una única peça que de
pas salva alguns inconvenients de les
anteriors. Ja als anys trenta s’acobla
a la turbina un alternador que transforma l’energia mecànica en energia
elèctrica.
El museu conserva també alguns
embarrats que transmetien el moviment a les màquines i una maqueta

encarregada per l’empresa a mitjan
del segle XX que dona una idea visual
de l’extensió i dels elements arquitectònics de la colònia. Actualment la
maqueta té un muntatge de llum i so
que explica en deu minuts i de forma
amena la història de la colònia i que
dona veu a alguns dels principals personatges.
La visita exterior permet conèixer més a fons la zona residencial i
la fabril. Podrem veure la xemeneia helicoidal, l’anomenada casa de
l’amo, l’avinguda dels plataners per
on transitaven els obrers i les obreres per anar de les llars a la fàbrica,
els habitatges o la fonda i les seves
excel·lents vistes al riu i la resclosa
que desvia l’aigua al canal de Broquetes, on encara ara hi una turbina en
funcionament.

Vista de la
maqueta encarregada a mitjan
segle XX per
Manufacturas
Sedó. Està feta
principalment
de llauna.

Dades del Museu de la Colònia Sedó
d’Esparreguera:
Adreça: c/ Contínues, s/n. Polígon
Industrial Sedó.
Horari: dissabtes, diumenges i festius
de 10 a 14 h.
Visites guiades a les 10.30 h i a les
12.30 h al museu i a les 11.45 h als
exteriors.
Contacte: 937 775 221 i 936 663 527
(públic general); 937 892 244 (escoles).
Web: https://museucoloniasedo.cat
Esther Hachuel i Javier Morata
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ANDRÉ GABIÁN, Avel·lí. Llibre de la
fundació del convent de Sant Magí de
la Brufaganya. Santa Coloma de Queralt: Associació Cultural Baixa Segarra (2021). ISBN 978-84-941520-6-1
El “Llibre de la fundació del convent de Sant Magí de la Brufaganya“ correspon a la transcripció de
documents (1603-1789) aplegats a
l’AHAT (Arxiu Històric Arxidiocesà de
Tarragona), amb índex i relació de

línies seguint els documents digitalitzats. En fer-se càrrec del santuari
de Sant Magí els frares dominics l’any
1603, el prior P. Domingo Lledó va
fer un exhaustiu inventari de tots els
elements que passaven a formar part
del convent. Després s’hi varen anar
afegint altres documents en petits
quaderns fins a formar un lligall de
431 pàgines manuscrites on hi consten fets i documentació des del segle
XVII fins a principis del XIX. Aquesta
va ser una font molt important d’informació consultada en les respectives històries del santuari per mossèn
Joan Segura (1887) i mossèn Sanç
Capdevila (1924).
Ara l’Associació Cultural Baixa
Segarra de Santa Coloma de Queralt (ACBS) acaba de publicar tota
aquesta documentació transcrita literalment en la llengua original pel
professor de Paleografia Avel·lí André
Gabián. Hi predominen els escrits en
català, que tracten sobre tot d’aspectes d’administració ordinària (inventaris, obres, activitats...). Una altra
part considerable és escrita en llatí,
especialment la documentació procedent de les cancelleries del Vaticà
i de l’arquebisbat de Tarragona. Una

petita part és en castellà i majoritàriament fa referència a les relacions
amb els senyors de l’indret.
L’ACBS ha cregut important donar a conèixer de forma assequible
aquesta documentació malgrat ser
conscient que no es tracta d’un llibre
de divulgació, ni tan sols de lectura
fàcil. Però la gran quantitat d’informació que aporta als interessats en la
devoció al sant ermità i als esdeveniments del santuari al llarg dels segles
el fa interessant. Des d’un altre punt
de vista, dona a conèixer molts aspectes de la vida diària d’un convent
rural i la seva projecció en la vida
dels homes i dones de l’Edat Moderna
tant des del punt de vista estrictament religiós com del social.
Només resta agrair al professor
Avel·lí André l’immens esforç i la
fidelitat de la transcripció que li ha
ocupat més de dos anys de treball
constant que, vistos els resultats,
hauran valgut la pena.

Mascançà, revista d’estudis del Pla d’Urgell, núm. 12 (Centre de Recerques del
Pla d’Urgell, 2021)
Amb el pas dels anys, l’anuari Mascançà s’ha consolidat com a referent
acadèmic al Pla d’Urgell. Amb més d’un
centenar d’articles, la miscel·lània ha

estat una de les característiques principals de les dotze edicions amb que ja
compta la revista. Durant aquest període, s’han publicat diversos articles
que abasten disciplines, tant humanístiques com científiques, sempre referents a l’àmbit comarcal.
Amb tot, en aquesta edició, la història segueix mantenint un gran protagonisme. Ho podem apreciar en set
dels dotze estudis del darrer anuari publicat. En primer lloc, trobem l’article
dels arqueòlegs Montse Baiges, Marc
Bouzas i Jaume Puigredon; continua
amb l’estudi de les pandèmies, de la
mà de Jaume Suau, l’article sobre els
dos ivarsencs als camps nazis, de Jesús Coll, les depuracions franquistes,
escrit per qui signa aquestes línies, o
la crònica negra al Pla d’Urgell, obra
del tàndem Gallart i Lladonosa. I per
últim, l’article sobre la història de l’ensenyament de Ton Solé i la història del
futbol a la comarca, de la mà d’Esteve
Mestre. Pel que fa a la disciplina literària, també apareix en aquesta edició, i
ho fan els filòlegs Josep Camps i Francesc Foguet, amb el seu article sobre

el panorama crític de la literatura al
Pla d’Urgell. Moisès Selfa, per la seva
banda, ret homenatge a Maria Mercè
Marçal i analitza la poesia infantil de
l’escriptora d’Ivars d’Urgell. Tanca el
bloc de literatura, l’article de Ramon
Miró sobre Valeri Serra i Boldú. La música també hi és present: Josep Salisi
escriu sobre Josep Güell i la seva petjada al Pla d’Urgell, mentre que Jordi
Bonilla repassa el panorama musical de
la comarca dels últims 120 anys.
L’anuari es tanca amb les Marçalades, escrites per Bernat Huguet, un
espai que permet els autors locals expressar la seva vocació lliure i creativa.
El mateix Huguet fa la ressenya del llibre La farmacèutica: 496 dies segrestada, de Carles Porta, sobre el segrest de
Maria Àngels Feliu. Arribem al final de
la dotzena edició amb la crònica anual
dels socis que fan possible cada any la
publicació de Mascançà

Rita Armejach i Carreras
Silvestre Palà i Augé
Associació d’Amics de Sant Magí de la
Brufaganya i el seu entorn

Daniel Altisent Carulla
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FUCHO I PASCUAL, Felip. L’Islam a Ascó
(s. X-XVII). Aportacions i herència. Flix:
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre
(2021)
El Centre d’Estudis de la Ribera
d’Ebre a finals de l’any 2021 va publicar
la monografia l’Islam a Ascó (s. X-XVII).
Aportacions i herència, de l’historiador
Felip Fucho i Pascual, obra guanyadora

BENGOECHEA ECHAONDO, Soledad. Trencant barreres: una història del segle XX
amb les dones com a protagonistes. Barcelona: Tot Història Associació Cultural
(amb la col·laboració logística de Llop
Roig). (2022) ISBN: 978-84-09-39188-2
Soledad Bengoechea Echaondo acaba de publicar Trencant barreres. Dones
pioneres a Catalunya del segle XX, editat
per Tot Història Associació Cultural –
Tot Història Llibres número 6- amb la
col·laboració logística de ’editorial Llop

del XX Premi d’Assaig Artur Bladé i Desumvila.
Felip Fucho i Pascual, nascut l’any
1958, és un historiador originari de la
Fatarella (Terra Alta), que ha fet recerca en el camp de la història i l’etnografia des dels anys 80. Fruit d’aquesta
persistent tasca d’estudi del passat ha
publicat diversos treballs, ja sigui col·
lectivament o a títol individual, entre
els quals destaquem Lo bordó al balcó.
L’Ermita de Sant Francisco de la Fatarella
o el seu darrer llibre l’Islam a Ascó (s.
X-XVII). Aportacions i herència, que és
una notable contribució historiogràfica
per conèixer la presència musulmana
a la població d’Ascó entre els segle X i
XVII, tot i que també posa èmfasi en
la empremta que aquesta cultura deixà
en aquesta vila del nord de les Terres de
l’Ebre un cop en va ser definitivament
expulsada.
L’estudi s’inicia submergint-nos
en la societat musulmana instal·lada
a Adkun (Ascó), després de la invasió
d’Hispània, allà al segle VIII, amb una
forta interrelació amb el centre administratiu del territori, la ciutat de Turtusa.
En aquest punt l’autor analitza nombro-

sos aspectes relacionats amb Adkun, com
per exemple com va ordenar i defensar el
territori, com s’organitzava fiscalment,
quin era el sistema de producció de la
societat andalusina o, entre altres qüestions, quina era la seva composició social. Mereix una menció especial l’apartat
dedicat als principals edificis musulmans
construïts a la vila, com per exemple
la mesquita o els banys àrabs, atès que
posa en relleu la importància del llegat
musulmà d’Ascó a nivell patrimonial,
sense cap mena de dubte un dels més
importants de Catalunya.
Seguidament, Fucho ens parla de la
societat andalusina a partir de la conquesta d’Azkun per part dels cristians al
segle XII. Un procés que suposà un canvi de propietat del territori, però no pas
una erradicació de la cultura islàmica,
atès que el seu tarannà perduraria ben
viu fins a primers del segle XVII, tot i no
gaudir de la mateixa llibertat d’acció que
quan formaven part d’Al-Andalus i de les
limitacions que la societat cristiana va
anar imposant progressivament als musulmans residents al territori.

Roig. Amb aquest llibre l’autora pretén
demostrar que el segle XX ha estat el
segle de les dones. De fet, la situació de
la dona del 1900 no té comparació amb
l’actual, per bé que tot no està resolt,
cosa que s’explicita a la darrera frase del
llibre: “la lluita continua”.
Aquest assaig conté un constructe
teòric ajustat, un marc per a vides de
dones entre finals del segle XIX fins al
segle XXI. S’obre amb un pròleg de la
professora de llengües clàssiques i crítica literària Mercè Otero i Vidal i una introducció subtitulada “el despertar de la
letargia”, seguida per quatre parts que
repassen l’activisme polític d’esquerres,
la reacció de les militants ultradretanes,
les pioneres a l’àmbit laboral i dones extraordinàries. Amb un epíleg es recull la
informació a tall de conclusió i, al final,
es tanca amb un índex onomàstic.
Així, el llibre exposa la diversitat
dels diversos feminismes i no s’estalvia
mirades crítiques o amables, sempre
amb fonament. A més, es parla de dones de procedència, classe i ideologia
diversa: burgeses, menestrals i obreres;
socialistes, comunistes, anarquistes,
lliberals i feixistes. També n’hi ha de
nascudes a Catalunya; d’altres que hi
venen de petites amb la família per raons laborals, o altres que, ja adultes, se

senten atretes per un món més obert
perquè veuen l’oportunitat de lluitar
contra l’immobilisme tradicional. Bengoechea aclareix, en aquest punt, que
la societat catalana industrialitzada
permet la creació de partits, sindicats i
entitats civils.
Altrament, vida i història corren
paral·leles, amb discontinuïtats i una
èpica de victòries i derrotes. Llegirem
com les dones decidides no saben què
vol dir rendir-se davant dels embats
vitals: pateixen el menyspreu familiar,
són apartades pels companys de lluita, torturades, empresonades, o moren
combatents o afusellades. Una dona
lluitadora, ho veiem al llibre, sovint ha
de mantenir un doble embat, el col·
lectiu i el personal.
Finalment, la lectura pot fer-se
d’una tirada o saltant d’una història a
una altra. En acabar, ja no ens resultaran indiferents alguns noms de places,
carrers, biblioteques, instituts del nostre país, que guarden memòria de dones
que van trencar barreres i van fer que el
segle XX tingués nom de dona, perquè
és una revolució que ha donat molts
fruits i de què tots ens hem de sentir
hereus.

Gerard Mercadé Pié

Eulàlia Lorés i Otzet
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CUNILL CANALS, Josep. Elena Jordi,
una reina berguedana a la cort del
Paral·Lel. Berga: Àmbit de Recerques
del Berguedà. Col·lecció Auró (2021)
El llibre de Josep Cunill Canals és
molt més que una documentadíssima
biografia de Montserrat Casals i Baqué
(Cercs, Berguedà, 20 de novembre de
1882- Barcelona, 5 de desembre de
1945), més coneguda com a Elena
Jordi, actriu i empresària teatral de

vodevil catalana i la primera directora
de cinema d’Espanya.
L’Àmbit de Recerques del Berguedà va considerar oportú reeditar
el llibre perquè l’autor, incansable
investigador i divulgador d’Elena
Jordi, havia ampliat notablement la
informació sobre el personatge i el
seu temps.
La segona edició del llibre compta
amb un apartat que sota el títol “Paraules a l’Elena Jordi” diferents especialistes sobre el tema parlen del personatge, entre ells Bàrbara Zecchi,
catedràtica i directora del programa
Interdepartamental de Film Studies,
University of Massachusetts. Cunill
ha completat l’apartat de la biografia
i el procés de transformació de Montserrat Casals a Elena Jordi, també les
il·lustracions – fotografies d’estudi,
familiars, de representacions, de teatres i espais significatius de la protagonista, programes, premsa, caricatures, cartes, factures, plànols,...- i
molt especialment el capítol dedicat
al cinema.

És aquí on es destaca també
l’aportació de Tina Jordi, la seva germana, actriu de teatre i de cinema,
ambdues estretament vinculades a
l’empresa Studio Films i a tot el que
significà que Barcelona fos, entre
1915 i 1920 una de les capitals del
cinema mut.
La presencia d’Elena Jordi en el
món del cinema és concreta en quatre pel·lícules, dividides en episodis, en series, gairebé un precedent
de les actuals sèries televisives. El
més significatiu, el més interessant,
no són les pel·lícules sinó el fet que
una d’elles Thais, en fou la protagonista, la directora i la productora
l’any 1918, i que s’inspirava en l’òpera de Jules Massenet (1842-1912)
que, al mateix temps, era l’adaptació
de la novel·la del mateix nom d’Anatole France (1844-1921), un tema
valent, com la mateixa Elena Jordi.

ROCAFIGUERA I ESPONA, Montserrat
de.. D’Ausa a Auso. La construcció del
territori ausetà des d’època ibèrica fins
a temps visigòtics. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 2022. 373 p. ISBN:
978-84-945520-6-9.
La síntesis dels resultats obtinguts en la recerca arqueològica i his-

tòrica des de la protohistòria i l’antiguitat fins a l’edat mitjana a l’actual
comarca d’Osona es materialitza en
el llibre titulat “D’Ausa a Auso: La
construcció del territori ausetà des
d’època ibèrica fins al temps visigòtics” de la Dra. Montserrat de Rocafiguera i Espona. Aquesta treball,
acurat i rigorós, actualitza les dades
procedents de les principals actuacions arqueològiques a la comarca i
al mateix temps en fa una valoració
històrica i crítica de les hipòtesis fins
al moment exposades. Les mateixes
dades obtingudes provenen, en part,
de la tesis doctoral de l’autora defensada a la Universitat de Barcelona
al 2019 i que evidencien l’increment
tant qualitatiu com quantitatiu de
les informacions procedents de jaciments ben coneguts com L’Esquerda,
el Casol de Puigcastellet o el Turó del
Montgròs i on s’afegeixen més de 60
jaciments i punts d’expectativa arqueològica.
El debat central gira doncs entorn
les dades vinculades a la tribu ibèrica dels ausetans, dels que l’autora

és experta, i com aquestes han estat
sovint debatudes tant a nivell historiogràfic, pels dubtes relacionats
a la seva ubicació geogràfica, com
a nivell arqueològic, per l’entitat i
potència de les estratigrafies conegudes. Aquesta revisió s’amplia en el
temps amb la voluntat de caracteritzar el patró d’assentament des de la
formació dels oppida fins a l’aparició
de les petites explotacions agrícoles
disperses en el territori sota domini
romà i visigot.
És precisament a través de la seqüència del jaciment de l’Esquerda,
projecte que co-dirigeix l’autora, i
les dades obtingudes a la ciutat de
Vic que el pas de la protohistòria
recent a l’antiguitat tardana s’analitza amb la introducció de les noves aportacions metodològiques dels
estudis de territori i s’aborden les
grans preguntes històriques centrades en on era la ciutat ibèrica d’Auso
i com el control de territori ausetà
canvia al llarg del temps.

Rosa Serra Rotés

Anna Bach Gómez
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