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

d e s  d e  l a  u n i v e r s i t a t

s u m a r i

Publicació semestral de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana Desembre 2022 - núm. 44

des de la universitat
Mobilitzacions per a la protecció 
del territori a les Illes Balears 
(1983-2022)

pàg. 1
una imatge, una història
La cerimònia dels «Goigs dels 
Ous» a Perpinyà

pàg. 3
coneguem els centres d’estudis
El Centre d’Estudis Comarcals del 
Segrià al servei de la comarca

pàg. 4-5
ccepc
Adhesió de nous centres 
d’estudis

pàg. 6
Continuen els tallers sobre 
arxius d’entitats i associacions 
culturals

pàg. 6
Valoració del XIII congrés

pàg. 7

institut d’estudis catalans
El Nomenclàtor mundial, que 
inclou 8.500 topònims d’arreu 
del món, ja es pot consultar en 
línia

pàg. 8
institut ramon muntaner
Les trobades: espais per a 
l’encontre però sobretot per a la 
construcció

pàg. 9-10
l’entrevista
Entrevista a Josep Campmany 
Guillot

pàg. 11-13
la finestra
50 números de L’Aiguadolç, 
revista de literatura

pàg. 14-15
arxiu
L’Arxiu Comarcal de la Ribera 
d’Ebre

pàg. 16-17
museu
El Museu de Valls

pàg. 18-19
ressenyes i novetats

pàg. 20-23

Mobilitzacions per a la protecció del 
territori a les Illes Balears (1983-2022)

Les mobilitzacions de caràcter pro-
teccionista i ecologista que han tengut 
lloc a les Illes Balears des dels inicis de 
la democràcia fins a l’actualitat han es-
tat transcendentals per a l’esdevenir de 
la història més recent. La defensa del 
territori, la protecció dels ecosistemes 
i la biodiversitat i la gestió sostenible 
dels recursos han definit les tres grans lí-
nies d’actuació del moviment ecologista 
illenc al llarg de les darreres dècades. Els 
èxits assolits es fonamenten, majorità-
riament, sobre aquest moviment social, 
així com sobre les nombroses organitza-
cions, associacions i col·lectius locals 
que n’han format part.

A hores d’ara, tenen lloc un conjunt 
de casuístiques que, d’una manera ago-
sarada, podríem sintetitzar de la mane-
ra següent: a Mallorca, més de 48.000 
persones han signat un document rei-
vindicant que quedi lliure de construcció 
el Cap Blanc, al parc natural de Llevant 
s’està a l’expectativa de les al·legacions 
que s’han presentat respecte a la seva 

ampliació i la serra de Tramuntana no 
té encara un Pla Rector d’Ús i Gestió 
(PRUG); a Formentera s’està en constant 
preocupació per la defensa de la posi-
dònia i la problemàtica del fondeig de 
vaixells a l’entorn del parc natural de 
Ses Salines; a Eivissa segueix preocupant 
molt la fragilitat de l’illa i les constants 
amenaces de més saturació urbanística; 
i, finalment, a Menorca s’està pendent de 
com evolucionarà la proposició de llei de 
Reserva de Biosfera. També estan a l’ordre 
del dia la massificació i la problemàtica 
urbanística que, directament o indirecta, 
afecta els espais naturals i el medi ambi-
ent. En aquest sentit, el Parlament de les 
Illes Balears ha aprovat inicialment una 
iniciativa legislativa popular presentada 
pel GOB que està pendent de tramitació.

Així, les organitzacions ecologistes 
de les diferents illes continuen de for-
ma sistemàtica amb la seva tasca de 
denúncia de les problemàtiques mediam-
bientals, d’elaboració d’estudis i de mo-
bilització ciutadana. Les més importants 

Cadena humana contra la construcció d’un complex hoteler a Sa Ràpita (Campos, Mallorca), 29/04/2012. GOB 
Mallorca
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són: GOB Mallorca, GOB Menorca, 
GEN-GOB Eivissa i GOB Formentera.

Continuen, també, formant-se 
nombroses plataformes que, tot i 
que tenen el seu origen focalitzat 
en el lloc on es produeix la proble-
màtica mediambiental, aconseguei-
xen implicar molts de sectors socials 
dins d’una mateixa campanya i unir 
esforços i estratègies per a afavo-
rir la participació i la mobilització 
social. 

Algunes de les més destacades, 
des de la transició democràtica i el 
començament de l’autogovern, han 
estat les creades en defensa de s’Al-
bufera des Grau, de Sa Dragonera, 
de s’Albufera d’Alcúdia, de la Llei 
d’Espais Naturals, de s’Estalella, del 
Barranc d’Algendar, del Molinar port 
petit, del Camí de Cavalls, de Cala 
d’Hort, d’Es Carnatge, de Ses Fonta-
nelles, de Ses Salines d’Eivissa i For-
mentera, etc. També les plataformes 
contra la incineradora de Son Reus, 
contra l’autopista de Llevant, contra 
l’autovia, contra el segon cinturó de 
Palma, contra l’autopista d’Eivissa o 
contra el càmping de Formentera.

Seguint aquesta línia, recent-
ment, s’ha duit a terme una recer-
ca1 des de l’àmbit acadèmic amb 
l’objectiu d’identificar els principals 
projectes i iniciatives de protecció 
que s’han duit a terme des de les 

1 «Les mobilitzacions per a la protecció del 
medi ambient a les Illes Balears des de 
l’aprovació de la Llei d’Espais Naturals i de 
Règim Urbanístic de les Àrees d’Especial 
Protecció (1991) fins a l’actualitat: impactes 
socials i culturals». Acció puntual de recerca 
i desenvolupament duita a terme a la UIB i 
concedida per la Direcció General de Política 
Universitària i Recerca (AP_2021_048).

associacions i plataformes ecologis-
tes i culturals de les Illes Balears, 
examinar els efectes de retorn a la 
societat a partir de les accions re-
alitzades per a la defensa del medi 
ambient i analitzar l’efecte d’aques-
tes sobre la transformació de les 
mentalitats, mostrar l’existència 
d’espais especialment conflictius 
en relació amb la seva protecció i 
millorar el coneixement sobre les 
necessitats i problemàtiques ambi-
entals actuals de les Illes Balears.

Estudis locals d’aquest tipus2 

són clau per a la transferència de 
coneixements acadèmics cap al con-
junt de la societat i cal treballar des 
de les universitats per garantir-ne la 
continuïtat, la qualitat científica i 
encara una major difusió arreu del 
territori.

S’ha fet referència de forma di-
recta o indirecta als principals es-
pais protegits existents actualment 
a les Illes Balears: el parc nacio-
nal marítim-terrestre de l’arxipèlag 
de Cabrera; els parcs naturals de 
s’Albufera de Mallorca, Mondragó, 
s’Albufera des Grau de Menorca, sa 
Dragonera, la península de Llevant, 
ses Salines d’Eivissa i Formentera i 
es Trenc-Salobrar; les dues reserves 
naturals de s’Albufereta i es Vedrà, 
es Vedranell i els illots de Ponent; 
el paratge natural de la serra de Tra-
muntana, també Patrimoni Mundial 
de la Humanitat, i la reserva de bi-
osfera de Menorca, a més d’un total 
d’unes 200.000 hectàrees terrestres 
i marines considerades Llocs d’Im-
portància Comunitària (LIC) o Zones 
d’Especial Conservació (ZEC) i de 
150.000 considerades Zones d’Espe-
cial Protecció per a les Aus (ZEPA).3

Com a transferència de coneixe-

2 Des de la UIB, cal destacar també la tesi 
doctoral de Gabriel Mayol Arbona, «Les mo-
bilitzacions ciutadanes a Mallorca durant 
l’etapa autonòmica (1983-2013) en defensa 
del territori, els drets socials, la cultura i 
l’autogovern» (2017), i alguns articles de 
l’obra col·lectiva Les Illes Balears, un és-
ser viu: 25 anys d’autogovern (1983-2008), 
de Miquel Duran i Sebastià Serra (coord.; 
2008), entre d’altres de referenciades al lloc 
web.

3 Per a la consulta de tot el conjunt d’espais 
protegits de les Illes Balears es pot accedir 
a https://redeuroparc.org/ o bé a https://
xarxanatura.es/.

ment, s’ha obert un lloc web4 que 
inclou un ampli recull d’articles, 
cartells, memòries, legislació, bibli-
ografia, fotografies, vídeos, música, 
materials didàctics, hemeroteca, 
etc. Paral·lelament, s’ha elaborat 
un llibre digital que es pot con-
sultar a la Biblioteca Digital de les 
Illes Balears5 i, finalment, es troba 
en procés de publicació l’obra Les 
mobilitzacions per a la protecció 
del medi ambient a les Illes Balears 
(1991-2022).6

 
Paula Nigorra Vaquer i SebaStià 

Serra buSquetS

uNiVerSitat de leS illeS balearS

4 https://mobilitzacionsespaisnaturalsib.uib.
cat/.

5 DOI: 10.3306/AP_2021_048.monografia.
serra.nigorra.coord https://ibdigital.uib.es/
greenstone/sites/ l o c a l s i t e / c o l l e c 
t / m o n o g r a f i e s P D I / i n d e x / a s 
s o c / 2 0 2 2 m o b i . d i r / 2022mobilit-
zacionsProteccioMAmbientBalears9122.pdf.

6 ISBN: 978-84-273-4061-9 (Nova Editorial 
Moll).

Paula Nigorra Vaquer
Sebastià Serra Busquets
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Dono a conèixer una fotografia de la 
meva propietat, executada a Perpinyà, 
pels volts dels anys 70 del segle passat, 
l’autoria de la qual m’és desconeguda. 
Me la va regalar el senyor Rotllà Serres-
Brià de Toluges. Mostra el moment en 
què el folklorista i activista cultural Jo-
sep Deloncle (1913-1990) primer con-
servador de la Casa Pairal al Castellet 
Perpinyà, fundada l’any 1963 pel batlle 
Paul Alduy, baixa des d’una finestra del 
Castellet un cistell d’ous, després del 
cant dels «goigs». Aquesta celebració es 
feia regularment el dissabte, diumenge 
de Resurrecció o bé el dilluns de Pas-
qua. Malauradament en el moment que 
escric aquest paper, el destí de les col-
leccions etnogràfiques rossellonès expo-
sades és incert. Entre el públic present a 
l’acte s’hi endevinen alguns membres de 
la colla que cantaven els goigs, públic 
en general. Des del 2010 aquest edifici 
emblemàtic del cor de Perpinyà es diu 
Casa Pairal Josep Deloncle.

Els Goigs dels Ous és una tradició 
popular, cada dia més afeblida, a tot 
el Conflent i parts del Rosselló perquè 
la gent que entenia, que celebrava 
aquesta celebració ha anat desapa-
reixent per raons d’edat. També tinc 
constància que aquesta festivitat de 
Pasqües se celebrava al Bages, amb 
cants i balls, al Ripollès i possiblement 
en altres llocs, amb algunes variants, 
conegudes com a caramelles, cançons 
de Pasqua que es cantaven per cele-
brar la resurrecció del Senyor. D’aques-
tes execucions també se’n conserven 
fotografies i gravats al·lusius. Vegeu 
el llibre de Francesc Pujol, Joan Ama-
des, Diccionari de la dansa, dels entre-
mesos i dels instruments de música i 
sonadors. Volum I. Dansa (Barcelona, 
1936). Després del cant dels goigs, 
colles de joves, vestits a l’usança ca-
talana, s’adreçaven a cases i masies a 
la recerca dels “ous” i botifarres, co-
ques, “bunyetes “ (brunyols), carn, 
etc. Després de la Quaresma s’havien 
acabat les restriccions alimentàries. 
Al Rosselló els amos de les cases fe-
ien baixar a mà o per una corriola un 
cistell de vímet, amb llaços i altres 
adornaments, amb ous i altres llepoli-
es (xocolata, etc.). Era la torna, l’agra-

ïment, per haver-los cantat goigs amb 
tonades profanes i religioses. L’erudit i 
historiador rossellones Pierre Vidal en 
va editar els primitius textos recollits 
al segle XIX: Els goigs dels ous (Per-
pinyà, A. Julià, 1891). També he vist 
una cinquena edició d’un altre llibret 
publicat per Pierre Puiggarí, amb una 
notícia històrica de de Bernat Alart 
amb la música corresponent (Perpinyà, 
Latrobre, 1897).

Pierre Vidal sostenia la teoria que 
s’anomenaven així, per la collita d’ous 
que es feia a la recapta, però, també 
perquè les primitives caramelles s’ha-
vien cantat al santuari de la Mare de 

Déu del Mont, que depenia del munici-
pi de Sous. Per una deformació lèxica 
i eufònica “Sous” va passar a “ous”. 
Aquesta teoria també la defensava Ja-
cint Verdaguer que situava al santuari 
del Mont l’origen d’aquesta tradició. 
Altres estudiosos sostenen que les 
caramelles deriven dels antics cants 
profans i religiosos dedicats a la ver-
ge del Roser. Els ous de Pasqua també 
simbolitzaven la regeneració, l’aspira-
ció a una vida més dolça després dels 
patiments d’una Setmana Santa més 
rigorosa que ara.

PeP Vila (iNStitut d’eStudiS giroNiNS)

La cerimònia dels «Goigs dels Ous» a Perpinyà
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Durant aquest any, el Centre d’Es-
tudis Comarcals del Segrià (CECS) ha 
complert deu anys. Una dècada de 
vida, que els auguris no predeien. Mol-
tes de les que van assistir a l’Ateneu 
Popular de Ponent, aquell 9 de març 
de 2012, no creiem possible que s’ar-
ribés a complir la realitat d’un centre 
d’aquestes característiques. La crida 
llavors era clara: “Per un centre d’es-
tudis comarcals al Segrià”, i responia 
al neguit d’una comarca que té com a 
capital Lleida, cap de la Terra Ferma, i 
no havia estat capaç de tirar endavant 
un projecte que en altres comarques 
del nostre país, també a les Terres de 
Ponent, feia anys que funcionava amb 
solvència.

Les persones que van fer la crida 
i les que la van atendre van coincidir 
a l’hora de fer un primer diagnòstic, 
que un dels problemes principals de la 
comarca del Segrià era que molts dels 
seus habitants no s’hi sentien iden-
tificats. A diferència dels habitants 
del Bages, la Segarra, les Garrigues, 
dels Vallesos o els Empordans, a més 
d’altres comarques catalanes, que es 
reconeixen com a pertanyents al seu 
territori comarcal i comparteixen una 
mena d’orgull de ser-ne, conèixer-lo 
i estimar-lo; als segrianencs no ens 
passava el mateix, fins i tot no reco-
nèixer-nos com a tals. De forma paral-
lela, també vam coincidir que l’altre 
gran problema del Segrià era que hi 
havia un gran desconeixement general 
sobre la nostra comarca, el seu patri-
moni, la seva cultura, la seva histò-

ria i la contribució directa que feia al 
desenvolupament de Catalunya. I tot 
i que existien estudis sobre alguns 
dels temes que des de la Universitat 
de Lleida s’havien promogut, general-
ment amb Lleida ciutat com a centre 
de tots els eixos d’investigació, era 
evident que mancava la contribució 
de la resta del territori comarcal. 

Detectats els problemes princi-
pals, un primer entrebanc a l’hora de 
crear el centre d’estudis fou l’absèn-
cia d’una xarxa de persones implica-
des i dinàmiques que fessin possible 
la investigació del territori als pobles 
segrianencs, cosa que podia condem-
nar qualsevol iniciativa al lligam de 
la capital o tallar de soca-rel un dels 
primers objectius d’aquesta primera 
reunió: fer i promocionar el Segrià. 

Malgrat aquest temor, la comissió 
creada per redactar els estatuts del 
CECS no va perdre de vista la preva-
lença de la comarca davant la capital, 
entomant des del principi la tasca de 
donar suport a la Cultura en els nos-
tres pobles, en el sentit més ampli de 
la paraula, promovent la investigació 
i la promoció del coneixement dels di-
ferents elements que ens la fan més 
propera. Va ser en aquestes reunions 
prèvies i en l’assemblea d’aprovació 
dels estatuts i constitució oficial del 
CECS, on va sorgir el lema que després 
hem repetit cada cop que ens ha cal-
gut justificar qualsevol de les nostres 
actuacions o activitats: “Si es coneix 
s’estima, si s’estima es valora i si es 
valora es protegeix”. A partir d’aquest 

lema, el CECS ha donat a conèixer tots 
els elements possibles, materials i im-
materials, que conformen la nostra ri-
quesa cultural, amb l’objectiu de recu-
perar la memòria del què i per a què, 
però també del qui. Això ha estat una 
feina conjunta de diverses persones 
que han trobat en el CECS el marc on 
conjuminar esforços i el vehicle per 
aconseguir allò que volíem el 2012: 
“Conèixer i estimar el Segrià”. O, en 
altres paraules: “sentir-nos orgulloses 
dels nostres pobles i la comarca que 
els acull”.

Amb aquestes premisses, aquell 
mateix 2012 van començar les nostres 
activitats amb una primera visita a la 
zona de l’Aiguabarreig Segre-Cinca i els 
Secans de Montmaneu. Seguidament, 
a primers d’octubre vam organitzar les 
primeres Jornades Europees del Patri-
moni al Segrià visitant les esglésies 
romàniques del Segrià (Alfés, Sunyer i 
Torrebesses), iniciant així una dinàmi-
ca que s’ha repetit any rere any fins al 
2022 en què cada octubre s’ha visitat 
un municipi del Segrià per descobrir el 
seu patrimoni (arquitectura, història, 
art i medi natural) i mostrar-lo com 
una possible ruta de descobriment 
de la comarca. Amb el temps, aques-
ta iniciativa ha quallat en una oferta 
real i consultable al web: Descobrim 
el Segrià -https://www.descobrimel-
segria.cat/-, patrocinat pel CECS, on 
podem trobar informació sobre algu-
nes d’aquestes rutes i els elements 
a visitar. La informació s’elabora en 
col·laboració amb el Servei Educatiu 

El Centre d’Estudis Comarcals del Segrià
al servei de la comarca

Imatge dels assistents a l’acte de reivindicació del 5 de novembre de 
2016.

Imatge de grup de l’acte de reivindicació per a l’adquisició i conservació 
de la Casa Vallmanya (Alcarràs) 24 de desembre de 2020.



del Segrià, i és una pàgina en continu 
creixement, oberta al públic en gene-
ral i al servei dels educadors de tots 
els nivells pedagògics. 

L’any 2013 vam celebrar les nos-
tres primeres jornades El Segrià a Estu-
di a Alpicat. La missió d’organitzar en 
pocs mesos un esdeveniment d’aquest 
tipus i pretendre que es presentessin 
propostes d’articles amb un termini 
de temps molt curt (amb un únic re-
queriment: que el Segrià fos el marc 
geogràfic de qualsevol àrea de co-
neixement), era realment una aposta 
arriscada. Tanmateix, l’èxit va coronar 
aquesta primera trobada amb la pre-
sentació d’una vintena de comunica-
cions, cosa que va esperonar al CECS 
a continuar convocant la Jornada 
anualment. L’any 2022 hem celebrat 
la desena edició a Alguaire amb 23 
comunicacions damunt la taula, i la 
satisfacció de l’èxit continuat en cada 
Jornada organitzada a Alpicat, Granja 
d’Escarp, Artesa de Lleida, Almenar, 
Alcarràs, Alcoletge, Puigverd de Llei-
da, Llardecans i la ja dita d’Alguaire.

L’organització anual d’aquestes 
sessions ha permès exposar els re-
sultats dels estudis duts a terme 
pels investigadors locals, que poste-
riorment han estat recollits de forma 
impresa en una publicació, la revista 
del Centre Shikar, que apareix, també, 
anualment. I tot i les dificultats de 
diversa índole que hem trobat en el 
nostre camí, hem fet possible el petit 
miracle de presentar el número 9 de 
la nostra revista el 2022 de forma in-
interrompuda. Això ha estat possible 
perquè en cap de les edicions de la 
Jornada, ni tan sols en la del 2020 en 

plena Pandèmia, han faltat la vintena 
llarga de propostes de comunicacions, 
que l’any següent han estat desen-
volupades pels seus autors en forma 
d’article.

Finalment, un altre dels eixos 
principals del CECS en aquests deu 
anys ha estat la col·laboració, tant 
amb els ajuntaments i altres admi-
nistracions, com amb les associacions 
locals. Des del CECS s’ha donat suport 
o s’han coorganitzat activitats de tot 
tipus (protecció del patrimoni natu-
ral, musical, cultural o social), a més 
de promoure la creació d’associacions 
socioculturals allà on no existien o 
donar suport a les actuacions de les 
existents. 

De fet, hem estat presents en di-
ferents iniciatives i plataformes que 
han tingut com a objecte la defensa, 
conservació i recuperació del patri-
moni, la memòria històrica, la cultura 
popular i tradicional o el medi natu-
ral. Probablement, les que han tingut 
més ressò han estat: la iniciativa per 
retornar a la protecció patrimonial el 
monestir de Sant Ruf, la denúncia so-
bre l’estat d’alguns llocs o monuments 
emblemàtics mal conservats com el 
Tossal de Moradilla o el Molí d’Alfarràs, 
la defensa de les obres d’art del Museu 
de Lleida, la recuperació dels espais 
de Memòria Històrica i del Front del 
Segre de la Guerra Civil o, en l’actuali-
tat, la reclamació que fem d’actuació 
per protegir de l’enrunament la Casa 
Vallmanya d’Alcarràs. En cap cas hem 
estat sols, sempre hem format i for-
mem part dels col·lectius comarcals 
que s’han constituït per poder dur a 
terme aquestes reivindicacions. 

Queda molt per fer, però superats 
els primers deu anys de vida sembla 
possible afirmar que el CECS, amb la 
seva activitat, està consolidat a les 
Terres de Lleida, i la revista Shikar s’ha 
situat entre les publicacions de refe-
rència dins l’àmbit local de Catalunya. 
Unes fites inimaginables aquell juny 
de 2012, però reals aquest desem-
bre de 2022 gràcies al voluntarisme 
i a la dedicació més absoluts de tots 
els socis i sòcies de diferents edats, 
formació i dedicació del centre, els 
quals, units per la seva estima per la 
comarca, proclamen el seu convenci-
ment que el Segrià té tantes “coses 
per veure i conèixer” com qualsevol 
altra comarca del nostre país. 

XuS llaVero, PreSideNta de 2014 a 2020
quiNtí CaSalS, PreSideNt deS del juliol de 

2020
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Cartell primeres jornades El Segrià a Estudi 2013Cartell acte reivindicatiu per a la recuperació de la protecció legal del 
monestir de Sant Ruf (Lleida)

Foto d’assistents. Porta de l’església romànica 
de Torrebesses. Jornades Europees del Patrimo-
ni 2012.
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Adhesió de nous centres d’estudis 
Obra del Ballet Popular

Creada el 1950 amb seu al c/ Pou 
de la Figuera, 15, 08003 Barcelona 
(Barcelonès). Té 45 socis. Contacte: 
649013112 obradelballetpopular@
gmail.com

Activitats principals: Aplec d’Es-
barts Dansaires a Montserrat, Trobada 
Sardanista a Montserrat, Trobada d’Es-
coles de Cobla (itinerant).

L’Obra ha encetat nous reptes en 
el sentit de treballar per la recupera-
ció i catalogació de les festes popu-
lars, amb l’objectiu de posar a l’abast 
dels que hi estiguin interessats el 
màxim de documentació, principal-
ment l’arxiu de danses tradicionals, a 
disposició de totes les entitats sòcies 
i estudiosos.

Més informació: www.obp.cat 

Centre d’Estudis Rubinencs
Creat el 1988 amb seu al c/ Aribau, 

5, 08191 Rubí (Vallès Occidental). Té 
84 socis. 

Activitats principals: Contribuir al 
desenvolupament, la divulgació i el 
foment dels valors culturals, científics 
i artístics de la població de Rubí, dins 
de la seva comarca i en el marc comú 
de la cultura catalana. Desenvolupar 

els aspectes d’investigació, conser-
vació i divulgació, en el camp de les 
ciències naturals, socials i aplicades.

Contacte: Jordi Vilalta, 600793022 
gcmr.cer@gmail.com 

Centre d’Estudis Esteve Albert i Corp 
(CEEAC)

Entitat de recent creació (2022). 
Adreça: c/ Sant Iscle i Santa Victòria, 
14 08319 Dosrius (Maresme).35 socis. 

Principals activitats: promoure la 
recerca i la divulgació de la història en 
tots els seus aspectes i del patrimoni 
històric, artístic, lingüístic, cultural i 
ambiental del municipi de Dosrius. Es-
tudiar i difondre la vida i l’obra de l’es-
criptor i activista Esteve Albert i Corp.

Contacte: M. Àngels Juvany Pinós 
647815244 mjuvany@xtec.cat 

Associació juvenil La Llar de la Re-
cerca

Creada formalment el 2021 tot i 
que ja funcionava abans. 25 socis.

c/ De les Escoles, 1. 08737 Torre-
lles de Foix (Alt Penedès).

Objectius: apropar el món de la re-
cerca (en el sentit ampli de la paraula) 
a la ciutadania i, sobretot, als joves. 
Projectes sobre fauna i flora del ter-

ritori, qualitat de l’aigua, temàtiques 
històriques. Treballar la documentació 
històrica sobre Guerau de Peguera, 
personatge vinculat al poble. Organit-
zació de col·loquis i taules rodones 
divulgatives. Són part del jurat dels 
premis comarcals als treballs de recer-
ca de batxillerat.

Contacte: Gerard Ferret 610363431 
llardelarecerca@protonmail.com 

Trobareu totes les dades i la geolo-
calització dels 133 centres adherits a 
www.ccepc.cat

Continuen els tallers sobre arxius d’entitats
i associacions culturals

L’Institut Ramon Muntaner (IRMU), 
la Federació d’Ateneus de Catalu-
nya (FAC) i la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) 
organitzen aquests tallers amb l’ob-
jectiu de facilitar les eines bàsiques 
per tal que els fons documentals de les 
entitats rebin un primer tractament i 
evitar així la pèrdua de documents 
i/o informació. Els tallers celebrats el 
2022 a Mataró i a Sitges van gaudir 
d’una bona acollida i una molt bona 
valoració posterior. 

La sessió es centra en directrius 
pràctiques basades en la publica-
ció Protocol de suport als arxius de 
les associacions culturals a Catalunya, 
coordinada per la Direcció General de 

Cultura Popular i Associacionisme Cul-
tural i la Direcció General del Patrimo-
ni Cultural.

El taller està destinat a totes 
aquelles persones vinculades a asso-
ciacions culturals (ateneus, centres i 
instituts d’estudis, col·lectius, associ-
acions, etc.). 
Els propers tallers programats són:
• Dissabte 18 de febrer de 2023 - de 

10 a 13.30 hores - Institut d’Estudis 
Vallencs (Carrer Jaume Huguet, 1, 
Valls). 

• Dissabte 1 d’abril de 2023 - de 10 a 
13.30 hores - Ateneu Popular de Po-
nent (Carrer Pau Claris, 10, Lleida).
Enric Cobo Barri, Cap del Servei de 

Coordinació de la Xarxa d’Arxius Co-

marcals, i Daniel Vilarrubias Cuadras, 
Director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Pe-
nedès, conduiran els tallers. Cada ses-
sió disposa d’un màxim de 25 places. 

A les pàgines web de les entitats 
organitzadores trobareu informació 
sobre les inscripcions.

Mapa amb la geolocalització dels centres adhe-
rits a la CCEPC

Els taller sobre arxius d’entitats i associacions 
culturals celebrat a Sitges
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Valoració del XIII congrés

El congrés “Exilis polítics a 
l’època contemporània (segles XIX 
i XX). Territoris de partida, territo-
ris d’acollida” va tenir lloc al Mu-
seu Memorial de l’Exili (MUME) de la 
Jonquera del 4 al 6 de novembre de 
2022. La trobada, que va reunir de 
manera presencial una vuitantena 
d’especialistes i de gent interessada 
en aquesta temàtica, va ser organit-
zada per la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana, l’Ins-
titut Ramon Muntaner i el mateix 
MUME. Les sessions es van obrir el 
divendres a la tarda amb una con-
ferència que féu un ampli balanç de 
la recerca feta sobre l’exili del 1939 
en l’àmbit local arreu dels territoris 
de parla catalana, a càrrec de Jordi 
Font, Jordi Gaitx i Miquel Serrano. 

Naturalment, moltes de les in-
tervencions i de les comunicaci-
ons presentades es van centrar en 
l’exili provocat per la guerra civil 
del 1936-39, però, d’acord amb un 
dels objectius bàsics del congrés, 
no es van limitar a aquest període 
històric, sinó que també abastaren 
d’altres etapes. Així, n’hi va haver 
de referides al segle XIX (una cen-
túria farcida d’exilis) i d’altres de 
més acostades al nostre temps, com 
les que van fer referència als exilis 
provocats durant la intensificació de 
la lluita antifranquista dels anys sei-
xanta i setanta del segle XX.

Tres foren els grans àmbits que 
van estructurar les aportacions al 
congrés. Un centrat en els estudis 
locals, un altre en els exilis polítics i 

culturals, i un tercer en la temàtica 
de la memòria de l’exili, els vestigis 
i els oblits que han existit. 

Entre les conclusions més relle-
vants del congrés, cal remarcar que 
la trobada va ratificar algunes de 
les hipòtesis de partida, com ara la 
força i les potencialitats de l’anàlisi 
del tema de l’exili des de l’àmbit lo-
cal i comarcal, la necessitat d’anar 
més enllà de l’èxode del 1939 (per 
més que sigui el més gegantí de 
tota la història contemporània) o 
la importància d’utilitzar els Països 
Catalans com a àmbit territorial 
d’estudi. També es va poder consta-
tar la urgència de tractar qüestions 

habitualment negligides, com ara la 
perspectiva de gènere aplicada a la 
temàtica de l’exili o la necessitat de 
posar noms a la immensa massa de 
gent que va haver d’exiliar-se i no 
limitar-se només a l’estudi de les fi-
gures rellevants. 

Així mateix, es valorà la impor-
tància de les fonts orals (òbviament 
contrastades i contextualitzades), 
cada cop més difícils d’obtenir sobre 
l’exili del 1939, per raons biològi-
ques evidents, però que encara po-
den ser molt útils de cara a l’estudi 
dels exilis antifranquistes dels anys 
seixanta i setanta, dels quals exis-
teix una documentació força limita-
da. Ara ja és una necessitat urgent 
de recollir el màxim de testimonis 
possibles d’aquests exilis més prò-
xims en el temps perquè ben aviat 
serà massa tard.

Ni el passat més recent ni l’actu-
alitat política no van ser absents a 
la trobada. Així, en la conferència de 
cloenda a càrrec d’Agustí Alcoberro, 
que duia com a títol “L’exili com a 
constant històrica dels Països Cata-
lans”, es va fer referència a l’exili 
dels líders polítics catalans després 
de la proclamació d’independèn-
cia del 2017. I, en el debat que es 
produí tot seguit, el conferenciant 
arribà a afirmar que si no fos per la 
repressió de l’estat, que encara per-
dura, ja seríem independents.

Per acabar direm que els vídeos 
de totes les intervencions del con-
grés estan disponibles al canal de 
Youtube de la CCEPC

Celebració del XIII congrés de la CCEPC al MUME de la Jonquera

Conferència de cloenda del congrés sobre els exilis a càrrec d’Agutí Alcoberro



i n s t i t u t  d ’ e s t u d i s  c a t a l a n s

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

El Nomenclàtor mundial, que inclou 8.500 topònims 
d’arreu del món, ja es pot consultar en línia

El Nomenclàtor mundial es va pre-
sentar el dijous 15 de desembre a l’Ins-
titut d’Estudis Catalans (IEC). Es trac-
ta d’una obra de caràcter general que 
conté un total de 8.500 entrades, que 
inclouen els topònims més coneguts i 
els d’ús més habitual.

Aquesta nova eina es pot consul-
tar al portal de recursos lingüístics de 
l’Institut d’Estudis Catalans (https://
www.iec.cat/llengua/recursos.asp), el 
cercador de mots i expressions de l’IEC, 
guardonat amb el Premi Pompeu Fabra 
2022 en la categoria de comunicació i 
noves tecnologies.

F. Xavier Vila, secretari de Política 
Lingüística de la Generalitat de Cata-
lunya i president de la Comissió de To-
ponímia de Catalunya, va subratllar la 
importància de comptar amb una nova 
eina que permet «parlar del món en 
català». També va reivindicar la feina 
d’elaboració del projecte, que «com-
porta una tasca de fixació molt delica-
da, amb respecte per la tradició i per 
la diversitat». 

Nicolau Dols, president de la Secció 
Filològica, per la seva banda, va cele-
brar la presentació del Nomenclàtor i 
va subratllar que es tracta d’una bona 

eina «per a reforçar la seguretat lin-
güística dels parlants» i ha afegit que 
«hi ha poques acadèmies que ofereixin 
tants recursos de lliure accés a la co-
munitat lingüística».

L’acte també va comptar amb Mar-
ta Prevosti, vicepresidenta de l’IEC; 
Joan Peytaví Deixona, president de la 
Comissió d’Onomàstica de la Secció Fi-
lològica de l’IEC, i Enric Ribes, director 
de l’Oficina d’Onomàstica de la Secció 
Filològica.

El Nomenclàtor mundial és el 
resultat del projecte promogut per la 
Comissió de Toponímia de Catalunya, 
de la qual forma part l’Oficina d’Ono-
màstica, sobre el Corpus d’exotopònims, 
que es va iniciar l’any 2016. Té com a 
finalitat principal fixar les formes de 
la toponímia de fora de l’àmbit de la 
llengua catalana. És una obra dirigida 
sobretot als mitjans de comunicació i 
als àmbits de l’edició d’obres de caràc-
ter divulgatiu.

Més enllà dels topònims de l’àrea 
catalana, que hi consten naturalment 
en català, dins el grup de topònims 
exògens o estrangers hi ha casos més 
complexes i diferents:

Exònims pròpiament (topònims amb 

forma en català: corresponen a noms 
de llengües estrangeres, però lingü-
ísticament són noms catalans perquè 
s’hi han adaptat històricament). Com 
Atenes, Venècia, el Nil o Sibèria.

Topònims sense forma en català 
provinents de llengües amb alfabet lla-
tí (topònims de llengües que empren 
el mateix alfabet que el català i que, 
generalment, es poden fer servir direc-
tament sense una adaptació gràfica). 
Com Frankfurt, Johannesburg, Aconca-
gua o Los Angeles.

Topònims sense forma en català i 
que provenen de llengües que fan ser-
vir altres alfabets (topònims en què 
cal una adaptació—la transcripció o 
la transliteració— per a poder-los fer 
servir). Com Nanjing, Yerevan, Smo-
lensk o Sulaimaniya.

Els topònims ucraïnesos, adaptats 
fins ara a la tradició russa, són un 
exemple de la importància de la nor-
mativa aplicada. Ara fem referència a 
ciutats com Kíiv (i no Kíev), però l’IEC 
ja havia començat un procés de revisió 
dels topònims de l’Europa de l’Est, que 
tradicionalment s’havien adaptat se-
guint la tradició russa i no l’autòctona 
de cada país.
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Les trobades: espais per a l’encontre
però sobretot per a la construcció

El 2022 hem recuperat definitiva-
ment la presencialitat i això ens ha 
permès recuperar les trobades en el 
seu format habitual, començant per 
la celebració del Recercat, a Igualada, 
i enguany per primera vegada també 
a Aielo de Malferit, a la Vall d’Albaida, 
i amb la presència de nou de la carpa, 
espai de contacte, intercanvi i projec-
ció dels centres d’estudis i ara també 
dels ateneus federats. El 2023, les da-
tes previstes per al Recercat són els 
dies 5, 6 i 7 de maig a Lloret de Mar. 
Us animem a reservar-vos la data, a 
enviar-nos propostes de pòsters per-
què siguin presents a la carpa (la data 
límit per enviar-ne els continguts és 
el dia 24 de febrer), i sobretot, a pre-
sentar-hi candidatures per als premis 
Recercat: persones del vostre entorn 
que hagin destacat per la seva tra-
jectòria al capdavant de les entitats 
o per la recerca que han realitzat en 
el si de l’entitat, però també persones 
joves que s’han incorporat amb nous 
projectes que han tingut incidència 
en l’entitat i l’entorn proper, així com 
entitats de llarga trajectòria que en-
guany commemoren alguna efemèri-
de. Us recordem que per al 2023 el 
premi a l’entitat s’ha incrementat i 
que serà de dos mil euros. El 2023, a 
les portes de la celebració de les vint 
edicions l’any 2024, ha de ser un any 
de creixement, per la qual cosa estem 
treballant en la preparació d’un pro-
grama que sigui atractiu i que convidi 
a la participació i a què el feu exten-

siu als vostres associats/des. Per què 
no convertir-lo en una sortida? Us hi 
esperem.

Però més enllà del Recercat, al 
llarg de l’any s’organitzen més d’una 
desena de trobades territorials. 
Aquestes trobades, també en molts 
casos afectades per la pandèmia 
aquests dos darrers anys, són fona-
mentals per a generar dinàmiques de 
col·laboració. Si fem un llistat de les 
que habitualment se celebren hi des-
taquen:
• Trobades Culturals Pirinenques
• Trobada de Centres d’Estudis de 

Lleida, la Franja, Alt Pirineu, Aran 
i Andorra

• Trobada d’Entitats de Recerca Local 
i Comarcal del Maresme

• Trobada de Centres d’Estudis Locals 
i Comarcals de les Terres de Girona

• Trobada d’Entitats de l’Antiga Diò-
cesi de Tortosa

• Trobada del Camp de Tarragona, la 
Conca de Barberà i el Priorat

• Trobada de Centres d’Estudis i de 
Recerca del Penedès

• Trobada de Centres d’Estudis i d’Es-
tudiosos d’Eramprunyà

• Trobada d’Entitats de Cultura i Pa-
trimoni de la Selva

• Trobada d’Entitats d’Estudi del Baix 
Llobregat

N’hi ha que s’han iniciat en un 
moment determinat però que final-
ment s’han deixat de celebrar i també 
n’hi ha que han fet una aturada però 

que esperem que es puguin reprendre 
properament. 

En el cas dels ateneus, en els dar-
rers anys, des de la Federació d’Ate-
neus de Catalunya també s’ha iniciat 
una Trobada Nacional per compartir 
continguts, amb un caire molt festiu.

Per altra banda, aquest 2022 tam-
bé s’ha iniciat el programa “Encon-
tres”, en col·laboració amb la CCEPC 
i la FAC, per tal de generar espais de 
coneixença i intercanvi a nivell co-
marcal entre centres d’estudis i ate-
neus. El primer “Encontre” s’ha cele-
brat al Baix Llobregat i l’experiència 
ha estat molt positiva.

Però per què posem el focus en les 
trobades? Perquè són espais realment 
necessaris per a construir i per a radi-
ografiar l’estat de la cultura i la recer-
ca en els diferents àmbits territorials. 

Carpa del Recercat celebrat a Igualada. Fotografia Laia Abelló. Espai de Lloret de Mar on se celebrarà el Recercat 2023. 

Trobada de Centres d’Estudis Locals i Comarcals 
de les Terres de Girona, celebrada a Olot.
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En aquestes trobades es teixeixen re-
lacions entre entitats, entre investi-
gadors/es i, el que és més important, 
entre les persones que conformen les 
entitats. S’hi comparteixen interes-
sos, dubtes, iniciatives i sovint són 
el punt de partida de projectes que 
repercuteixen territorialment. Són 
punts d’inflexió per a la xarxa. 

Les trobades poden tenir diferents 
formats però en el fons totes tenen 
una mateixa missió: fer créixer les co-
neixences i el coneixement sobre i des 
d’un determinat context territorial.

Per tant, és molt important se-
guir apostant per la celebració de les 
trobades i dedicar esforços perquè la 
informació al respecte arribi al màxim 
de persones possible i perquè el nom-
bre de participants vagi creixent any 
rere any. Perquè “sumar multiplica”. 
Els projectes compartits tenen major 
incidència i visibilitat, i si dediquem 
una jornada a trobar-nos, conviure i 
escoltar-nos segur que els beneficis 

també es multipliquen.
Des de l’IRMU continuarem donant 

suport a la celebració de la Trobades i 
intentarem, com ja és habitual, ser-hi 
presents. Ens és fonamental el contacte 
amb els participants i també conèixer 
de primera mà les preocupacions, inte-
ressos, activitats previstes i tendències 
de recerca de les entitats. 

I el 2023 us proposem una trobada 
més. El mes de juliol, concretament el 
dia 3 de juliol, es commemoren els 
vint anys de la constitució de l’IRMU. 
Per aquest motiu, programarem la VI 
Jornada Institut Ramon Muntaner a 
Móra la Nova els dies 30 de juny i 1 
de juliol. Reserveu-vos la data. Estem 
preparant una jornada que combinarà 
la celebració amb la reflexió i on, per 
primera vegada, també participaran 
els ateneus federats.

Aprofitem per recordar-vos que 
moltes de les dates de les trobades ja 
apareixen en el calendari 2023, que us 
enviarem de manera telemàtica i física 
a principis d’any, amb l’objectiu d’in-
tentar evitar coincidències, però sobre-
tot perquè us pugueu reservar el dia. 

També us animem a conèixer les 
trobades d’altres àmbits territorials 
que us siguin properes. Poden ser una 
font d’idees i un punt de partida per 
al treball en xarxa.

Aprofitem aquesta part final per 
avançar-vos algunes de les jornades i 
congressos que se celebraran el 2023, 
ja que també són llocs d’encontre per 
estudiar i analitzar temàtiques gene-
rals des dels estudis locals.

Iniciarem l’any, el 28 de gener, 
amb una jornada a la Seu d’Urgell 
vinculada al projecte “Pobles aban-
donats”. La jornada servirà per a fer 
balanç dels resultats del projecte en 

les primeres fases i per a exposar 
col·laboracions que el projecte ha 
realitzat amb d’altres iniciatives com 
l’Agenda Rural de Catalunya.

El mes de febrer, els dies 10, 11 i 
12, tindrà lloc el VI Simposi de Focs 
Festius a la Mediterrània a Ceret. 
Aquesta edició se centrarà en la rela-
ció entre el món musical i les festes 
del foc. Com en tots els rituals, les 
festes del foc posseeixen una musi-
calitat pròpia, sense la qual la festa 
perdria una part del seu sentit. Els 
àmbits de treball que s’hi han esta-
blert són: Àmbit 1: Foc, música i ball. 
Pràctiques musicals a l’entorn del foc; 
Àmbit 2. Músiques i foc al s. XXI; i un 
espai de temàtica lliure.

El 4 de març se celebrarà una nova 
edició de l’Espai Despuig, que recupe-
rarà el seu format presencial a Llarde-
cans, en col·laboració amb el Centre 
d’Estudis Comarcals del Segrià. El títol 
de l’edició del 2023 serà “Les revistes i 
els diferents models de tractar i relaci-
onar-se amb l’entorn local” i l’objectiu 
és reflexionar sobre les diferents tipo-
logies de revistes i sobre què condici-
ona a les entitats a l’hora de prendre 
decisions en relació als formats i con-
tinguts. La taula rodona es completarà 
amb una visita patrimonial.

Finalment, el mes d’abril tindrà 
lloc el III Congrés de Jota als Terri-
toris de Parla Catalana, concretament 
els dies 14, 15 i 16 d’abril, a Falset.

En definitiva, al llarg de l’any 
se’ns ofereixen moltes oportunitats 
d’aprendre i compartir; aprofitem-les 
i fem créixer i reforcem la nostra co-
munitat cultural.

M. CarMe jiMéNez FerNáNdez

iNStitut raMoN MuNtaNer

Trobada del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Priorat, celebrada 
a Riudoms.

Celebració del primer “Encontres” a la seu del Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat, a Sant Feliu de Llobregat.

Trobada d’Entitats de l’Antiga Diòcesi de Torto-
sa, celebrada a Horta de Sant Joan
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Entrevista a Josep Campmany Guillot
Josep Campmany Guillot (Gavà 

12 de març de 1966), és doctor amb 
menció europea en Física Aplicada i 
ha estat cap de la secció de disposi-
tius d’inserció de la divisió d’accelera-
dors del sincrotró ALBA de Cerdanyola 
del Vallès. Entre els anys 1994 i 2003 
va integrar l’equip que va preparar la 
proposta detallada per a la nova font 
de llum del sincrotró que es construi-
ria a Cerdanyola. Premi anual per a 
estudiants “Jordi Porta” atorgat per 
la Societat Catalana de Física per la 
Tesi de Llicenciatura (1992). Premi 
bianual “Eduard Fontseré” atorgat per 
l’Institut d’Estudis Catalans per la Tesi 
Doctoral (1995).

Es considera estudiós més que 
no pas historiador. Ha participat en 
gran quantitat de publicacions en lli-
bres, revistes, jornades i congressos 
sempre rigorosament documentades. 
Les seves aportacions són valuoses i 
han estat difoses pels municipis als 
que ha ajudat a conèixer millor la 
seva història i costums, especialment 
Gavà, Castelldefels i Begues.

Té publicats una desena de llibres 
sobre temàtica local o comarcal, entre 
ells “Castelldefels i la Mar” i “Gavà i 
la baronia d’Eramprunyà al segle XVII”.

Ha participat en obres col·lectives 
com “Els fets i les conseqüències del 
1714 al Baix Llobregat”, “El Baix Llo-
bregat, història i actualitat ambiental 
d’un riu”, “Les Masies de Castelldefels” 
i “Castelldefels temps d’història”.

Ha publicat 70 treballs, dels quals 
més de 30 són llibres o capítols de 
llibre sobre temes relacionats amb la 
història i el patrimoni.

Va ser cocreador del Centre d’Es-
tudis de Gavà (2005), del col·lectiu 
Mata de Jonc i del premi “Descobrim 
Gavà” així com de la trobada anual 
de Centres d’Estudis i d’Estudiosos de 
l’Eramprunyà, iniciada el 2008 i que 
aplega als estudiosos de Castellde-
fels, Gavà, Begues, Viladecans, Sant 
Climent, Sant Boi. És membre de la 
junta del Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat des de l’any 2005 
i fins l’actualitat. És membre de l’As-
sociació d’Amics del Museu de Gavà.

És coordinador, des de 2014, de 

la col·lecció Materials del Baix Llo-
bregat i altres escrits, la revista anu-
al del Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat, de la qual és membre 
del consell redactor des de l’any 2000.

Ha elaborat i impartit 4 edicions 
dels cursos de formació de guies del 
Castell d’Eramprunyà i també ha fet 
de guia voluntari del Castell des del 
2009.

És membre del Consell de redacció 
de Plecs d’Història Local publicació 
dirigida per la CCEPC i l’IRMU i premi 
Recercat 2022.

Essent de formació físic, què et 
va portar a interessar-te pel món de 
la recerca local? Com has combinat 
els dos àmbits en les teves dinàmi-
ques personals?

El món de la microhistòria local 
m’ha interessat des de fa més de tren-
ta anys. La base, tant en la formació 
científica com en el treball de recerca 
històrica, és la mateixa: la curiositat. 
Ja format com a físic em vaig adonar 
que, en el camp de la història local 
(de Gavà, però extrapolable a molts 
altres municipis de Catalunya) es 
posava èmfasi en els primers ajunta-
ments democràtics, el període previ a 
la Guerra Civil (hi havia molt menys 
interès pel que havia passat enmig, 

quasi un pacte de silenci), i ja hi ha-
via un salt enorme en el temps enrere 
cap a una certa mitologia local ambi-
entada en l’època medieval, amb al-
guna honorable excepció sobre temes 
molt més concrets. Aquestes llacunes 
em van picar la curiositat. Vaig deci-
dir-me a fer recerca pel meu compte, 
i el primer cop que vaig entrar a un 
arxiu vaig saber de seguida que allò 
m’agradava. Vaig haver de començar a 
buscar fonts documentals alternatives 
més enllà de la memòria oral. Això em 
va obrir un món de potencials camps 
d’investigació molt poc fressats. Això 
sí, compaginar una feina a temps 
complet amb aquesta vocació impli-
ca sacrificis inevitables: de temps 
personal, de temps familiar... només 
la percepció que s’està fent un tre-
ball que va més enllà de la satisfacció 
personal, que serveix per posar bases 
sòlides a la historiografia local i que 
pot tenir, amb el temps, una utilitat 
social pot compensar aquests sacrifi-
cis.

Has impulsat la creació de di-
ferents entitats. Per això entenem 
que poses molt en valor l’associaci-
onisme cultural. Quin paper social 
i cultural li atorgues i quina inci-
dència té en la població o comarca 
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propera però també en l’àmbit lin-
güístic?

És fonamental. Jo vaig començar 
sol i per motivacions subjectives, i 
fins i tot vaig crear el Centre d’Estu-
dis de Gavà el 2005, però si en un 
cert punt no hagués pogut comptar 
amb altres entitats que em donessin 
suport, que m’oferissin la possibilitat 
de treballar en xarxa, que arribessin 
on jo no podia arribar, que fomen-
tessin l’intercanvi i tinguessin com a 
objectiu sumar coneixement, hauria 
estat difícil assolir un nivell d’una 
certa qualitat. Si es pretén anar més 
enllà de l’anecdotari o la memorialís-
tica personal (activitats molt respec-
tables, però que neixen i s’acaben en 
elles mateixes) és clau crear xarxes de 
col·laboració. En l’àmbit social, crec 
fermament en l’associacionisme com 
a forma de crear xarxes que ens donen 
espais més enllà de les institucions, 
i per tant permet una certa llibertat 
i agilitat. A més, el producte d’una 
associació gairebé sempre és major 
que la suma de les seves parts. I per 
descomptat, el fet de fer-ho en català 
crec, modestament, que contribueix a 
donar-li a la llengua un plus de presti-
gi, perquè és llengua de cultura, però 
alhora de cultura propera i per tant 
accessible. Seria un problema que el 
català fos vist només com a llengua 
acadèmica, d’institucions i de discur-
sos oficials. Fer-la servir per parlar a 
la gent d’ella mateixa, de la seva prò-
pia realitat i la seva pròpia història, 
els la normalitza i els l’apropa.

En una comarca com el Baix Llo-
bregat que ha augmentat moltíssim 
la seva població en les darreres dè-
cades, creus que els centres d’estu-
dis poden jugar un paper vertebra-
dor i integrador més important que 
en altres territoris per a crear cons-
ciència local, comarcal i de país?. 

Totalment. Hi ha municipis i co-
marques com Gavà i el Baix Llobregat, 
d’on soc jo i on he centrat la major 
part dels meus treballs, que han patit 
transformacions enormes en molt poc 
temps. La cultura, la història i fins i 
tot la llengua locals han patit seriosa-
ment per poder-se mantenir i visibi-
litzar, i per no deixar de ser una eina 
de cohesió social, que n’hauria de ser 

la finalitat última. Partim de la base 
que el coneixement de la història i la 
cultura del propi territori és el primer 
pas per estimar-lo i fer-te’l teu. Per 
tant, investigar, difondre i fins i tot 
popularitzar aquest coneixement és 
un element imprescindible perquè la 
població tingui referents compartits i 
creï un imaginari que formi part de 
la seva base cultural, tant a nivell 
personal com col·lectiu. Per exemple, 
quan expliquem a persones de muni-
cipis propers o de Gavà mateix, la his-
tòria del castell d’Eramprunyà i de la 
baronia (en unes visites guiades que 
fa uns dotze anys que s’estan fent per 
part de voluntaris formats pel Centre 
d’Estudis de Gavà), veus que la mira-
da sobre el territori canvia: ja no es 
veuen tant a ells mateixos com a fills 
d’un moment històric concret molt lli-
gat a l’experiència personal, sinó que 
senten un fil que els connecta amb 
un passat i una història comuna en 
un territori comú que ens ha confor-
mat tal com som ara, i que els explica 

una mica més la seva realitat d’ara. 
Cultivar aquesta connexió és impor-
tant. Però aquesta labor només es pot 
fer a través d’entitats com els centres 
d’estudis locals o comarcals, que són 
els que busquen i s’esforcen per donar 
a conèixer aquests referents compar-
tits.

Vas ser un dels impulsors de les 
Trobades d’Eramprunyà. Creus ne-
cessàries aquest tipus de trobades 
territorials i què aporten? Ens pots 
parlar del cas de la Trobada d’Eram-
prunyà, com ha anat evolucionant i 
adaptant-se al llarg dels anys?

Són necessàries perquè ajuden a 
crear xarxa, a establir contactes, lli-
gams fins i tot personals entre estu-
diosos que estan treballant amb una 
mateixa motivació i una mateixa pas-
sió, i que sovint no tenen un espai 
per difondre aquesta tasca més enllà 
del propi municipi, i gràcies. Tro-
bar-se regularment en aquestes jorna-
des, d’entrada, doncs, els dona aquest 
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espai més ampli per poder difondre el 
seu coneixement i estar en contacte 
amb els dels altres de municipis pro-
pers; però a més, com que la dinàmica 
de les jornades d’Eramprunyà implica 
proposar un tema comú per a cada 
edició, acaben sortint-ne estudis ben 
curiosos i molt enriquidors sobre as-
pectes que un estudiós local potser 
no s’ha plantejat mai que hagi tingut 
impacte sobre la seva població; per 
exemple, en l’edició sobre turisme, 
Castelldefels semblava que en tindria 
gairebé l’exclusiva, i ens vam trobar 
amb gran quantitat de treballs molt 
seriosos i molt interessants sobre 
l’impacte d’aquest fenomen, d’una 
forma o altra, en tots els municipis, 
i que pel fet de ser més desconeguts 
d’entrada tenien un plus de descober-
ta molt excitant.

Les Trobades de Centres i Estudi-
osos d’Eramprunyà va néixer de con-
verses entre els centres d’estudis de 
Gavà, Castelldefels (GREHIC) i Vilade-
cans (Tres Torres). La primera edició 
va ser molt modesta, però l’èxit ens 
va animar tant que posteriorment s’hi 
van anar afegint centres d’altres mu-
nicipis, i hem acabat conformant un 
grup de recerca i difusió molt potent, 
alhora que un grup humà molt ben 
avingut i que treballa amb molta na-
turalitat en un doble pla: el local i el 
supramunicipal. A més, com que cada 
any se celebren en un municipi dife-
rent, hem aconseguit un dinamisme 
i un coneixement a nivell territorial 
força notable, tractant-se d’estudio-
sos locals. L’any 2021 se’n va fer la 
quinzena edició, i crec que les Jor-
nades estan plenament consolidades i 
tenen molts anys per davant.

Ets un gran coneixedor del pa-
trimoni del Baix Llobregat i també 
un gran transmissor. Amb les teves 
recerques i projectes has ajudat a 
valoritzar-lo i a apropar-lo a la po-
blació. Per què creus que és tan im-
portant conèixer el patrimoni pro-
per i actuar per a la seva projecció 
i protecció?

Com explicava abans, conèixer el 
propi territori, la pròpia història (tant 
si t’hi has incorporat al segle XIV com 
al segle XX o al XXI) crea sentiment de 
pertinença i d’estimació pel propi en-

torn, i sense això difícilment hi hau-
ria arrelament emocional. Per tant, 
investigar és només el primer pas; la 
difusió i la comunicació d’aquest co-
neixement és el pas natural següent, 
i això implica explicar-ho de forma 
amena, assequible, per escrit, oral-
ment, i per tots els mitjans que es 
tingui a l’abast. És una segona part de 
la feina en què també ens hem d’en-
trenar els estudiosos per evitar que la 
nostra feina quedi en un calaix, per 
bona que sigui. Sobretot, cal evitar 
que aquest coneixement caigui en 
l’oblit i es deixi de veure com a propi; 
la gent defensarà el seu patrimoni si 
se’l fa seu; si entén que el medi na-
tural és un patrimoni comú que bene-
ficia a tots, intentarà defensar-lo de 
les agressions urbanístiques; si creu 
que el patrimoni històric li pertany, 
no permetrà que se’l malmeti o se’l 
descuidi. En definitiva, el coneixe-
ment és el pas previ a l’estimació, i 
l’estimació porta a la valorització i 
al desig de conservació. Personal-
ment, la satisfacció de viure en un 
entorn que “et parla”, que t’explica 
la seva història lligada amb la teva, 
és immensa. Considero que aquest 
és un privilegi que els qui coneixen 
i valoren el patrimoni històric de la 
seva terra sempre tindran, i que per 
tant val la pena difondre.

Quines creus que serien les cau-
ses perquè la recerca en l’àmbit hu-
manístic no tingui tanta projecció 
com la que es realitza en l’àmbit 
científic-tècnic?

En part és una cosa tan senzilla 
com que hi ha un prejudici impor-

tant vers les humanitats i els estudis 
socials. Fins i tot gent formada en 
ciències com jo mateix, i sovint es-
pecialment entre aquests, predomina 
la idea que aquests estudis son o bé 
intrínsecament poc rigorosos, o bé 
poc útils, o ambdues coses alhora. 
Més generalment, la societat moderna 
valora cada cop menys tot allò que no 
tingui una utilitat pràctica (que sol 
voler dir econòmica) immediata. Fins 
i tot, molta gent està convençuda que 
no tenim res a aprendre de l’estudi del 
nostre passat, de nosaltres mateixos: 
tots els problemes es podran solucio-
nar amb nous avenços científics, nous 
productes, noves invencions. 

Com a físic em sembla clar que 
aquesta última postura és molt in-
gènua. És clar que necessitem nous 
fàrmacs i noves tecnologies. Però ni 
solucionarem tots els nostres pro-
blemes amb ginys nous ni la nostra 
realitat diària ni històrica es poden 
entendre purament a partir de les ci-
ències naturals. Sense anar més lluny, 
desenvolupar una vacuna del COViD és 
un problema científic, però una cam-
panya efectiva i extensa de vacunació 
és un afer polític, econòmic i social. 
Marginar les humanitats i les ciènci-
es socials com la història és doncs no 
només indesitjable, és anticientífic. 
És per això que és important dedi-
car-hi tant recursos públics des de les 
institucions, com voluntarisme des de 
les associacions locals.

M. CarMe jiMéNez. 
iNStitut raMoN MuNtaNer

eNtreViSta realitzada aMb la Col·laboraCió 
de Marta jiMéNez
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Els anys huitanta, força abans 
encara de les comoditats de l’autoe-
dició digital, es donà a conèixer una 
joventut decidida a emprar la llengua 
pròpia del país per fer literatura des de 
publicacions periòdiques creades amb 
aquest propòsit, lluny i tot dels centres 
culturals, per tal com la nova realitat 
sociopolítica ja ho permetia. I a la Ma-
rina Alta, la tardor de 1985, va apa-
rèixer el primer número de L’Aiguadolç. 

Segons l’«Editorial» d’aquest primer 
lliurament, es presentava i es definia 
com a literària: «Ara, per primer cop 
des de La Marina, aquest projecte de 
publicació periòdica al servei de la crí-
tica i l’expressió literàries en llengua 
catalana». I, a continuació, en paràgraf 
a part, concretava: «Projectes? Pensem 
en un seguit de números dedicats cada 
un especialment a un autor viu i poc 
treballat. [...] També a una època i/o 
un gènere. L’elecció dependrà de les 
col·laboracions que ens apleguen o 
que sapiem suscitar. No han de faltar 
tampoc les pàgines destinades a la cre-
ació, sobretot a la dels més joves». I, 
en efecte, inicià el seu camí ja amb un 
dossier dedicat a Enric Valor; el segon, 
a Rodolf Sirera; el cinquè, a Joan Fran-
cesc Mira, i el huitè, a Vicent Andrés 
Estellés. O amb dossiers referits a èpo-
ques, entre d’altres: «La Renaixença a 
les comarques del Sud», al número sisè; 
«La Conquista de València (1238)», 
al setè; «Poetes valencians dels 60», 
al dihuitè, o «El conte contemporani 
al País Valencià», al trentè, etcètera. 
D’altra banda, també s’hi han tingut en 
compte, mitjançant algunes pàgines 
almenys, els escriptors de la Marina 
Alta, escassos fins les darreres dècades. 

Fet i fet, aquell plantejament gene-
ral del contingut que es volia per a la 
revista, a excepció de l’apartat destinat 
a textos de creació inèdits, ha perdu-
rat fins al darrer número. D’altra banda, 
la coordinació dels dossiers, si no era 
duta a terme per algú de la redacció 
en concret, es buscava fora un possible 
especialista en el tema corresponent, 
potser encara difícil de trobar els pri-

mers lustres d’existència de la revista. 
A més a més, la traducció de textos 
literaris es convertí amb el temps en 
un apartat independent sota el títol 
d’«Antologia», i el de les entrevistes 
amb escriptors més ambicioses en llar-
ga «Conversa». 

Malgrat les dificultats econòmiques 
amb què entropessa l’edició de qualse-
vol revista cultural que no neix al si 
d’una entitat social solvent, el nostre 
projecte va trobar per sort el recolza-
ment del Instituto de Estudios Alican-
tinos, depenent de la Diputació d’Ala-
cant, més tard reconvertit en l’Institut 
Alacantí de Cultura «Juan Gil-Albert». 
Tot i així, hi hagué la necessitat de les  
subscripcions, però, amb el temps i la 
progressiva consolidació de l’Institut 
d’Estudis Comarcals de la Marina Alta 
(IECMA), editora de L’Aiguadolç des del 
segon número, nombrosos subscriptors 
passaren a ser membres de l’entitat, 
tots els quals, des d’aleshores, reben 
gratuïtament la revista amb la resta de 
publicacions de la mateixa entitat. 

Ja l’any 1988, amb la publicació 
del núm. 6 (Dossier: «La Renaixença 
a les comarques del Sud») i del núm. 
7 (Dossier: «La conquista de València 
(1238)»), la revista fou presentada a 
la Universitat d’Alacant, al saló d’ac-
tes de Filologia, el 14 de novembre. 
I l’any següent, després del número 
huitè, quan la revista L’Aiguadolç ja era 
coneguda també als ambients literaris 
valencianistes, sorgí la idea d’aplegar 
en el dossier d’un número especial la 
trajectòria d’altres publicacions periò-

diques vinculades al món dels escrip-
tors valencians, «Revistes valencianes 
de Literatura (1969-1989)», que tot 
just en aquells anys començaven a 
proliferar. 

En el transcurs dels anys noranta 
s’observa en L’Aiguadolç una activitat 
creixent i alhora una presència social a 
vegades brillant i tot. Per una banda, 
durant aquesta dècada es produeixen 
dotze nous lliuraments de L’Aiguadolç. 
Per una altra, les iniciatives d’activitats 
socials de caràcter literari al voltant 
de la revista són nombroses. Així, el 
mateix any noranta, en col·laboració 
amb l’Escola Taller Castell de Dénia i 
amb el recolzament de l’Institut de 
Cultura Juan Gil-Albert, es muntà una 
exposició paral·lela al contingut del 
dossier del lliurament de l’any anteri-
or, «Revistes Valencianes de Literatura 
(1969-1989)», que s’exposà primera-
ment a la Casa de la Cultura de Dénia 
(27-IV-1990). Com explicava el setma-
nari Canfali. Marina Alta (1-V-1990, 
pàg. 1 i 3), «a més de la informació 
que aporten els panells, la mostra es 
completa amb expositors on figuren un 
bon grapat de fotocòpies  de números 
de les revistes ressenyades, per tal de 
poder ser consultades pels assistents». 
A continuació, l’exposició fou traslla-
dada a Alacant i inaugurada al Palau 
Gravina el 17 de maig del mateix any. 

A més a més, els números de L’Ai-
guadolç lliurats durant aquesta dècada 
ja era fàcil trobar-los ressenyats als 
apartats de novetats bibliogràfiques 
dels diaris, com Avui (Barcelona), Le-
vante (València) i Información (Ala-
cant). Tres lliuraments de la revista tin-
gueren especial repercussió: el número 
doble (12-13), de 1990, amb el dossier  
«Homenatge al Tirant lo Blanc», coinci-
dint amb el cinquè centenari del llibre 
de Joanot Martorell; a l’any següent, 
el número doble (16-17) amb el dos-
sier «Homenatge a Maria Ibars», que 
va comportar —i preparava ja, d’algu-
na manera— la celebració del cente-
nari d’una escriptora tan arrelada a la 
Marina Alta i llavors encara tan desco-

50 números de L’Aiguadolç, revista de literatura
Una publicació de l’Institut d’Estudis de la Marina Alta1

Portades del núm. 1 i del número 50 de la re-
vista L’Aiguadolç.
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neguda dins i fora de la comarca. So-
bretot, caldria destacar la reedició de 
facto de la seua obra, tant la poètica 
com la narrativa, a més d’una peça te-
atral inèdita. D’altra banda, l’any 2000, 
en una festa literària organitzada per 
al cas, es van celebrar, amb un sopar 
homenatge, concerts musicals i un re-
cital poètic, els quinze anys de vida 
ininterrompuda de la revista, al mateix 
moment que es va presentar el núm. 
25, tot just amb el dossier «Homenatge 
a Isabel Clara Simó». I l’any següent, 
l’Associació d’Escriptors en llengua Ca-
talana, després de l’èxit d’aquesta festa 
literària organitzada per l’Institut d’Es-
tudis Comarcals, va triar el mateix lloc 
i infraestructures per a l’acte de lliura-
ment dels Premis de la Crítica a obres 
d’escriptors valencians publicades l’any 
anterior. Segons la crònica publicada 
pel setmanari Canfali Marina Alta (12-
V-2001, pàg. 41), l’acte s’havia cele-
brat el 4 de maig i també en aquesta 
ocasió els assistents eren «més d’un 
centenar» i entre ells abundaven els 
escriptors de tot arreu del nostre ter-
ritori lingüístic. 

Encara que la diversitat de gèneres 
i temes és prou evident en el llistat 
dels dossiers publicats fins ara, el fet 
que només dotze siguen de temàtica 
sobretot poètica, entre trenta-sis, o 
siga, una tercera part, pot sorprendre 
els que consideren la poesia —i no 
sense raó— com un gènere minoritari 
en el conjunt dels llibres literaris que 
se solen llegir. Més i tot si passem per 
damunt de la envitricollada qüestió de 
la qualitat literària dels llibres més ve-
nuts. Siga com siga, és al tercer nú-
mero que apareix el primer dossier de 
temàtica poètica («La poesia de Joan 

Fuster»), i fins al huitè («Vicent An-
drés Estellés») no n’apareix cap altre. 
Després, cal esperar deu números més, 
l’any 1993, amb els estudis al voltant 
de «Poetes valencians dels 60». I més 
avant, el núm. 27, any 2002, «Poetes 
valencians dels setanta», que inclou 
aproximacions als escriptors Josep Pie-
ra, Gaspar Jaén, Vicent Salvador, Marc 
Granell, Antoni Prats, Teresa Pascual, 
Joan Navarro i Antoni Ferrer, tots els 
quals, a excepció de Vicent Salvador, 
han continuat publicant poesia. I, en-
tretant, als números 22 (any 1996) i 26 
(any 2000) apareixeran sengles dossi-
ers sobre la poeta Maria Beneyto i el 
poeta Joan Valls. 

A partir del número doble 28-29, 
«Homenatge a Vicent Andrés Estellés», 
n’apareixeran altres dedicats a poetes 
valencians contemporanis: Emili Rodrí-
guez-Bernabeu (núm. 31, any 2005), 
Josep Piera (núm. 35, any 2008), Lluís 
Alpera (núm. 36, any 2009), Jaume Pé-
rez Montaner (núm. 37-38, any 2010) 
i Josep Palacios (núm. 40, any 2012).  

Tot i això, hom podria considerar 
que ha estat el gènere narratiu amb to-
tes les seues variants el tema més trac-
tat per extens, no obstant l’ambivalèn-
cia d’alguns autors i d’alguns temes: 
«Enric Valor», «Feminisme i narrativa 
catalana», «L’obra narrativa de Joan 
F. Mira», «La conquista de València», 
«Homenatge al Tirant lo Blanc», «Ho-
menatge a Maria Ibars», «Homenatge a 
Isa Tròlec», «Homenatge a Isabel-Clara 
Simó», «El conte contemporani al País 
Valencià», «Bernat Capó: espigolant 
pel rostoll de les paraules», «La litera-
tura infantil i juvenil al País Valencià», 
«Literatura i cinema, mirades creua-
des», «Literatura i història», «Carme-

lina Sánchez-Cutillas» i «Literatura, 
ciència i ficció».

Tampoc el gènere teatral ha es-
tat absent al llarg de la trajectòria 
de L’Aiguadolç. Ja el núm. 2 fixava la 
seua atenció principal en l’escriptor 
Rodolf Sirera. Després, al núm. 19-
20, es feia una immersió en el  teatre 
popular valencià, sense oblidar més 
avant les darreres dècades i l’actua-
litat amb un brillant dossier: «Noves 
veus a escena: el teatre valencià en-
tre dos segles» (núm. 45, any 2016). 
I també la prosa literària d’idees hi ha 
estat present. El 1994, amb el dossier 
del núm. 21, «L’escriptura privada als 
PP.CC», i el 1997 amb el del núm. 23, 
«Diaris, Dietaris, Memòries». A més, el 
coordinador d’aquest altre, l’assagista 
Enric Balaguer, seria l’escriptor home-
natjat al dossier del darrer número de 
L’Aiguadolç publicat fins al moment. I 
així mateix, la literatura comparada i la 
traducció han gaudit de protagonisme: 
«Lletres alemanyes / lletres catalanes» 
(núm. 15), «Lletres italianes / Lletres 
catalanes» (núm. 16-17) i  «La traduc-
ció literària: un pont entre cultures» 
(núm. 47).

Fet i fet, noves col·laboracions 
amb caràcter propi, de coordinadors de 
dossiers o de codirectors de la revista 
durant els darrers deu números, han 
possibilitat la presència d’altres temes 
literaris per explorar i d’altres punts de 
vista. Esperem que aquesta dinàmica 
persistisca. 

aNtoNi PratS

1 La versió digital de tots els números és ac-
cessible en raco.cat

Presentació a l’Espai Joan Fuster de Sueca del núm. 40 de L’Aiguadolç. Presentació amb recital de L’Aiguadolç núm. 46. Dossier Carmelina Sàn-
chez-Cutillas.
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Introducció 
L’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre 

(ACRE) es va inaugurar el 24 d’abril 
de l’any 2007, tot i que el conveni de 
creació del centre, que posava les ba-
ses per al futur funcionament d’aquest 
equipament arxivístic de referència a 
la comarca de la Ribera d’Ebre, es va 
signar l’1 d’octubre de 2004. 

L’ACRE està adscrit al Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i la seva gestió correspon, 
conjuntament, a l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre i al Consell Comarcal de la Ri-
bera d’Ebre. Es tracta de l’equipament 
que possibilita l’aplicació dels princi-
pis de provinença i territorialitat en el 
tractament i l’accés als documents de 
la Ribera d’Ebre, atès que la seva mis-
sió principal és ingressar fons de les 
administracions públiques, institucions 
o particulars de la comarca, tractar-los 
amb criteris professionals i facilitar-hi 
l’accés i la consulta.

Els fons documentals més desta-
cats de l’Arxiu Comarcal de la Ribera 
d’Ebre 

L’ACRE, en el moment en què es-
cric aquestes línies, gestiona 115 fons 
documentals. La dada pot semblar poc 
rellevant en comparació amb altres 
centres d’arxiu, però cal tenir present 
que tan sols fa quinze anys que es va 
posar en funcionament i que va inici-
ar la seva activitat sense que s’hagués 
desplegat anteriorment cap política ar-
xivística a la comarca. 

Entre els fons que gestiona hi des-
taquen els de l’Administració Local, 
ja que, dels 14 municipis de la Ribe-
ra d’Ebre, 13 han subscrit un conveni 
amb el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya perquè si-
guin ingressats a l’Arxiu. Per tant, a 
excepció de l’Ajuntament de Flix, que 
disposa d’un arxiu municipal propi, 
la resta dels fons històrics dels ajun-
taments de la Ribera d’Ebre poden ser 
consultats presencialment al centre, a 
més de permetre —excepte pel que fa 
a l’Ajuntament de Garcia, en el qual es 
treballa actualment— la consulta dels 

seus instruments de descripció en lí-
nia. També voldria destacar, respecte 
als fons de l’Administració Local, que 
alguna de les seves sèries documentals 
més consultades, com per exemple les 
actes del Ple o els expedients de lle-
ves, són accessibles telemàticament. 
Malauradament, i no exclusivament 
en el cas dels fons de l’Administració 
Local, la Ribera d’Ebre ha estat una 
comarca afectada per grans conflictes 
bèl·lics, entre els quals destacà per la 
seva virulència la batalla de l’Ebre, fet 
que va comportar que alguns d’aquests 
conjunts documentals fossin destruïts 
i, per tant, sovint les seves sèries de 
documents comencen a partir de 1939. 
Finalment, per tancar aquest apartat, 
també voldria ressenyar que l’ACRE 
gestiona altres fons documentals de 
titularitat pública, com per exemple 
el del Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre, així com els d’alguns serveis 
de la Generalitat de Catalunya a la co-
marca, com ara el fons de l’Oficina Co-
marcal d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural, el Servei Territorial de 
Mobilitat, vinculat al Departament de 
Territori, o el fons històric de l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre. 

L’ACRE també destaca perquè ha 
ingressat i tractat importants fons 
de titularitat privada, entre els quals 
ocupen un lloc predominant els fons 
personals. Atesa la seva rellevància 
voldria fer referència al fons de l’es-
criptor benissanetà Artur Bladé i De-
sumvila, figura clau per entendre l’exili 
català a França i Mèxic; al del mestre i 
activista cultural de Tivissa Lluís Brull 

i Cedó, que ens permet, entre altres 
temàtiques, aprofundir en les primeres 
excavacions al jaciment del Castellet 
de Banyoles, o al fons personal del pe-
riodista, investigador i fotògraf Carmel 
Biarnés Biarnés, d’Ascó. Aquest darrer 
ha estat, sense cap mena de dubte, 
un dels que ha estat més consultat, 
especialment pel que fa a la docu-
mentació fotogràfica que conté, però 
també pel que fa als documents sobre 
les seves col·laboracions a la premsa 
comarcal riberenca i a publicacions de 
més abast, com ara el Diario Español 
de Tarragona o El Correo Catalán, dels 
quals fou corresponsal. A més, Carmel 
Biarnés fou un dels fundadors del Cen-
tre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE), 
així com un dels investigadors més 
prolífics del nostre territori, atès que 
els seus treballs van servir de base —i 
alhora d’estímul— per a molts dels es-
tudiosos que el van precedir. Entre els 
fons personals és inevitable destacar 
també els d’alguns dels fotògrafs que 

L’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre,
un equipament arxivístic de referència a la Ribera d’Ebre

Llibres d’actes pertanyents al fons de 
l’Ajuntament de Móra la Nova.

Vista general de l’ACRE des de l’Avinguda Generalitat.
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gestiona l’ACRE, ja que a més del de 
Carmel Biarnés —que és un testimoni 
excepcional per documentar el batec 
social de la comarca i territoris veïns 
entre finals dels anys seixanta i els pri-
mers vuitanta del segle XX—, l’ACRE 
ha ingressat set fons més d’aquesta 
tipologia, com per exemple els dels 
morencs Enric Borràs Cot i Àngel Mola 
Navarro, en ambdós casos vinculats a 
l’Associació d’Aficionats al Cinema i la 
Fotografia de Móra d’Ebre. Com podeu 
veure, doncs, l’ACRE gestiona un extens 
i divers patrimoni fotogràfic format per 
més de 85.169 instantànies originals. 

Parlar amb profunditat del patrimo-
ni documental privat de l’ACRE sobre-
passaria molt l’espai de què disposo en 
aquest article, però no voldria conclou-
re aquest apartat sense fer referència 
també al fet que l’Arxiu gestiona el fons 
de l’Institut Ramon Muntaner. Fundació 
Privada dels Centres d’Estudi de Parla 
Catalana (IRMU), una documentació 
clau per entendre el paper vertebrador 
d’aquesta fundació en les activitats i 
projectes de centres d’estudis i ateneus 
del nostre àmbit lingüístic. 

Les activitats de difusió de l’ACRE 
i la seva col·laboració amb el tei-
xit associatiu i cultural de la Ribera 
d’Ebre

Durant els primers quinze anys de 
funcionament de l’ACRE hem treballat 
molt per apropar el contingut dels nos-
tres fons i documents als potencials 
usuaris del centre, tant els que tenen 
una relació directa amb el món dels ar-
xius com aquells altres col·lectius que 
difícilment vindran presencialment al 
centre, però que crec fermament que 
poden estar interessats en el contingut 
dels nostres fons i documents, sempre 
que els difonguem a través de plata-
formes i activitats atractives. Primera-
ment, voldria posar en relleu el gran 
nombre de fons que hem posat a dispo-
sició del públic a través del portal ‘Ar-
xius en línia’, un total de 71, però tam-
bé voldria posar èmfasi en el rellevant 
volum d’objectes digitals que hi estan 
vinculats, ja que actualment hi ha més 
de 5.200 unitats accessibles en línia, 
les quals sumen més 100.000 docu-
ments (pàgines, fotografies o vídeos) 
consultables en línia. Aquesta política 
decidida de digitalització ha tingut un 

impacte important en el nombre d’usu-
aris i consultes a l’Arxiu, ja que, a tall 
d’exemple, l’any 2021 va comptar amb 
21.276 usuaris, els quals van consul-
tar 33.378 documents. Com fàcilment 
podreu intuir els lectors d’aquest arti-
cle, el gruix més important d’aquestes 
consultes ja es produeixen per canals 
telemàtics.

Pel que fa a les activitats de difu-
sió orientades a un públic més general, 
l’ACRE n’ha portat a terme de diversa 
índole. A continuació en destaquem 
alguna, com per exemple l’impuls 
d’una beca d’estudi orientada a la re-
cerca d’un dels seus fons documentals 
més destacats: la Beca d’Estudi de la 
Figura i Obra d’Artur Bladé i Desumvi-
la, que va desenvolupar-se entre els 
anys 2010 i 2017 i que va donar com 
a resultat l’ebook Exilis. Estudis Litera-
ris sobre Artur Bladé, així com la pu-
blicació d’un estudi biogràfic complert 
titulat Artur Bladé, escriure la memòria 
(1907-1995), a càrrec de l’historiador 
Josep Sancho. També, pel que fa a la 
publicació de treballs de recerca realit-
zats amb fons i documents del centre, 
l’ACRE ha aconseguit generar sinergies 
molt positives amb l’entitat més acti-
va en aquesta matèria a la comarca, 
el CERE. De fet, qui escriu aquest ar-
ticle, a més de director de l’ACRE, és 
també cap de Publicacions d’aquesta 
entitat i crec fermament que aquesta 
col·laboració ha ajudat a crear dinà-
miques de treball molt positives, les 
quals contribueixen a la publicació de 
treballs de recerca a la revista cientí-
fica de l’entitat. A més, des de l’Arxiu, 
conjuntament amb el CERE i altres cen-
tres d’estudi, entitats i administracions 
públiques, hem impulsats nombrosos 
cicles de conferències, que han acabat 
publicant-se com a dossiers temàtics a 
la Miscel·lània, amb els quals hem aju-

dat a posar llums sobre períodes his-
tòrics i fenòmens molt diversos, com 
per exemple els passats iber i romà del 
territori, la literatura ebrenca o els cas-
tells i fortificacions del territori.

Per tancar aquest escrit, voldria 
apuntar que l’objectiu d’apropar l’ACRE 
a la ciutadania també l’hem portat a 
terme a través d’activitats més innova-
dores, com per exemple espectacles li-
teraris inspirats en alguns dels nostres 
fons, nits històriques que recreen les 
vivències d’algun dels personatges dels 
quals custodiem els documents o, fins 
i tot, l’impuls d’un videomapping com-
memoratiu en motiu del nostre quinzè 
aniversari, a través del qual vam rendir 
un sentit homenatge a totes les admi-
nistracions, entitats, institucions i per-
sones que ens han fet confiança al llarg 
de la nostra curta existència. 

gerard MerCadé Pié, direCtor de l’aCre
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Festa Major d’Ascó. Data: Agost de 1966. Au-
tor i fons: Carmel Biarnés. Codi de referència: 
ACRE340-81-N-1/4
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Dipòsit de l’ACRE durant la projecció del viodeomapping commemoratiu del seu quinzè aniversari.
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El Museu de Valls és una institu-
ció de referència en l’àmbit del món 
de l’art de les comarques tarragonines. 
Un museu que s’ha fet gràcies a la ge-
nerositat d’una bona colla de mecenes, 
a més del patrocini de l’Ajuntament de 
Valls, que n’és la institució propietària.

Història
Des de principis del segle XX es van 

sentir veus que proposaven la consti-
tució d’un museu. Un dels més actius 
va ser Cèsar Martinell, que a més en va 
arribar a fer el projecte arquitectònic 
a finals dels anys vint per encàrrec de 
l’industrial i mecenes vallenc Francesc 
Blasi Vallespinosa. De tota manera, no 
va ser fins l’any 1937, en plena guerra, 
que es van començar a arreplegar al-
guns objectes per fer-lo realitat. 

L’any 1945 se’n van mostrar els 
primers objectes, a les instal·lacions 
de l’Escola del Treball, però no va ser 
fins l’any 1954 que es van obrir d’una 
forma regular les seves sales. Es va si-
tuar a l’antic castell de Valls. L’ober-
tura va coincidir amb l’arribada de la 
col·lecció d’art del doctor Estil·las, 
que juntament amb l’aportació de la 
col·lecció d’art de Francesc Blasi Va-
llespinosa, ja configuren el que seria 
el Museu de Valls, una col·lecció d’art. 

Amb els anys els espais van que-
dar petits per acollir dues col·leccions 
més, que es donaven al museu. Eren 
la del matrimoni Francesc Rodón i En-
riqueta Giró, formada per més de du-
es-centes cinquanta pintures, i la de 
Cèsar Martinell. Aquestes noves dona-

cions van fer plantejar a l’Ajuntament 
la necessitat d’aixecar un edifici de 
nova planta com a museu. És l’actual 
edifici, estrenat l’any 1970.

A finals dels anys vuitanta es va 
iniciar una remodelació de les instal-
lacions per posar-les al dia. Es van 
reinaugurar el febrer de 1993, moment 
que s’inicia una política d’exposicions 
que el museu no havia tingut fins ales-
hores. A partir de l’any 2000 el museu 
incorpora la important col·lecció del 
crític d’art Daniel Giralt-Miracle, for-
mada per més de cinc-centes obres, i 
rep en dipòsit la col·lecció del fotò-
graf Francesc Català-Roca.

El 17 de desembre de 2022, tren-
ta anys després de la remodelació dels 
seus espais, el museu inaugura l’am-
pliació de les seves instal·lacions, 
amb una nova sala d’exposicions, un 
nou magatzem d’obres d’art i una sala 

polivalent, d’atenció als visitants. 
En els propers dos anys està previst 
fer noves obres de millora a la resta 
de l’edifici per posar al dia totes les 
instal·lacions.

Així doncs, actualment el museu 
compta amb tres plantes, cadascuna 
amb una sala d’exposicions. La primera 
planta correspon a la col·lecció perma-
nent, acabada d’inaugurar, i la segona i 
tercera a les exposicions temporals. 

El Museu de Valls forma part de la 
Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, 
formada per més d’una vintena d’ins-
titucions del país, encapçalada pel 
MNAC i el MACBA. Així mateix, també 
és membre de la Xarxa de Museus de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

  
Col·leccions

El Museu de Valls el conformen tres 
col·leccions: la d’art, la d’etnografia 

El Museu de Valls

Façana de l’edifici que acull el Museu de Valls

Entrada a la nova col·lecció permanent del Museu de Valls. Peça de Jaume Huguet, cedida temporalment pel MNAC, per la col·lecció 
permanent.
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i l’arqueològica. La més nombrosa és 
la d’art, formada per unes quatre mil 
obres del període de finals del segle 
XIX fins a finals del segle XX, tot i que 
també conté conjunts interessants de 
peces barroques i algunes peces medi-
evals. La d’etnografia és monogràfica 
de temàtica castellera, i la col·lecció 
arqueològica està centrada en el món 
iber, amb peces procedents de diver-
sos jaciments del terme municipal, tot 
i que també conté peces romanes o 
prehistòriques de la comarca de l’Alt 
Camp. I objectes d’arqueologia indus-
trial.

Actualment només està exposada 
la col·lecció d’art. L’etnogràfica es 
mostrarà parcialment al Museu Caste-
ller de Catalunya, que s’obrirà a Valls 
la primavera vinent, i l’arqueològica 
està previst que es pugui veure en els 
propers anys.

Política d’exposicions
El Museu, en els últims trenta 

anys, ha portat una política d’expo-
sicions dinàmica. S’han fet més de 
cent trenta mostres d’art català amb 
un arc cronològic ampli, des d’art 

medieval fins a art contemporani. 
Especialment destacable ha estat el 
treball de posar en valor els artis-
tes nascuts a la ciutat. En aquest 
període s’ha mostrat obra de Jaume 
Huguet, del segle XV, de la nissaga 
d’escultors Bonifàs del segle XVIII, 
d’artistes que van iniciar-se a la se-
gona meitat del segle XIX com An-
selm Nogués o Bonaventura Casas, i 
d’artistes que van treballar al segle 
XX com Pere Català Pic, Cèsar Mar-
tinell, Jaume Mercadé o Francesc 
Català-Roca, per posar-ne alguns 
exemples. De tots aquests artistes 
se’n va fer un estudi aprofundit, a 
través d’especialistes en la matèria, 
es van publicar els corresponents ca-
tàlegs i es va mostrar la seva obra 
en les sales del museu. Aquesta és la 
feina que pertoca als museus, estu-
diar i difondre l’obra dels artistes del 
territori, i vincular-los a la història 
del país.

Paral·lelament també s’ha fet un 
treball d’investigació i posteriorment 
d’exposició d’artistes que no eren de 
la ciutat però tenien obra en el fons 
del museu. Moltes d’aquestes exposici-

ons s’han fet de comú acord amb altres 
museus del nostre país.

Nova col·lecció permanent
El Museu acaba d’obrir una nova 

etapa de rellançament de la col·lecció. 
S’acaba d’obrir l’exposició permanent 
que tindrà una durada de quatre anys. 
Amb el títol De Jaume Huguet a Robert 
Gerhard. L’aportació de Valls al món de 
l’art, el museu posa a l’abast dels visi-
tants gairebé cent cinquanta objectes 
per explicar els principals artistes que 
ha donat la ciutat al llarg dels últims 
sis-cents anys, des del segle XV al segle 
XX. Artistes en un sentit ampli, des de 
pintors a músics, passant per escultors, 
arquitectes, fotògrafs o orfebres. Les 
obres formen part del fons del museu, 
però també s’ha comptat amb la col-
laboració de diverses institucions que 
han cedit peces per a l’ocasió, com el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando de Madrid, el Museu d’Histò-
ria de Barcelona, els Museus de Sitges i 
el Museu Diocesà de Tarragona.

jordi ParíS, direCtor del MuSeu de VallS

Bòria Avall, de Francesc Galofre Oller, una de les peces més emblemàtiques 
de la col·lecció del Museu de Valls.

Una de les sales de la col·lecció permanent, amb obres de Jaume Merca-
dé, Cèsar Martinell i Pere Català Pic.

Exposició sobre M. Pey (2016). Exposició retrospectiva sobre la Capella de Sant Roc, dedicada a l’art 
contemporani.
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Jordi CASAS I ROCA. El PSUC i la 
Transició Democràtica. Sant Cugat del 
Vallés, 1975-1981. Dossiers Sancuga-
tencs 3. Sant Cugat del Vallès: Grup 
d´Estudis Locals, 2022, 320 p. ISBN: 
978-84-09-42981-3 

El llibre de Jordi Casas i Roca, que 

ha editat el Grup d’Estudis Locals de 
Sant Cugat del Vallès, és alguna cosa 
més que la història del PSUC santcuga-
tenc durant aquells anys. És una apro-
ximació a la pròpia transició, la més 
completa pel que fa a l’àmbit de Sant 
Cugat. Casas ha treballat a partir de 
material inèdit, mai no estudiat, el de 
l’arxiu local del PSUC, heretat després 
per ICV, i el seu particular. No ha deixat 
res per explicar, com diu al llibre ha 
obert portes i finestres, sense intenció 
d’amorosir o deixar-se cap element. Per 
aquest llibre sabem com funcionava el 
PSUC aleshores (política, organització, 
finances, propaganda). També ens ha 
explicat de manera àmplia la incidèn-
cia dels seus i les seves militants en el 
teixit social local: AAVV, Unió Local de 
CCOO, joves, entitats cíviques i cultu-
rals, Assemblea democràtica i accions 
unitàries. D’altra banda, en el capítol 
més extens, ens ha explicat l’arribada 
del PSUC a l’Ajuntament, després de 
descriure l’actuació del darrer Ajun-
tament franquista i postfranquista, la 
seva participació en el pacte de go-

vern de progrés, on tindrà les carteres 
d’Hisenda i de Sanitat i acció social, 
i el trencament del pacte amb el PSC. 
Aquesta és la part més dolorosa del 
llibre, com va explicar en la seva pre-
sentació pública, ho és per injusta i 
perquè el PSUC, i després ICV, no tor-
narà a governar mai més Sant Cugat. 
El PSUC va ser el partit santcugatenc 
més organitzat i amb més militants, 
amb una presència molt destacada en 
el teixit associatiu, i decisiva en algun 
sector, amb uns resultat electorals 
molt estables, entorn del 19%, i 
amb uns resultats en les eleccions 
municipals molt bons: 4 regidors de 
21 i un membre a la Junta Veïnal de 
l’Entitat Local Menor de Valldoreix. Tot 
i amb això mai no va deixar de ser molt 
autocrític amb la seva actuació, volia 
transformar la realitat i el Partit havia 
de ser el nervi que la posés en tensió. 
Si fallava el PSUC, fallava tot. La recep-
ció del llibre ha estat un èxit, més de 
cent persones en l’acte de presentació.

daVid CaSaS. MeMbre del gel

PRAT FORGA, Josep Maria (coord.). 
El patrimoni industrial a la Cerdanya. 
Vuitanta-dos elements del patrimoni 
industrial a la Baixa Cerdanya. Institut 
d’Estudis Ceretans. Puigcerdà, 2022. 
ISBN 978-84-09-40986-0

Aquest llibre ha estat editat per 
l’Institut d’Estudis Ceretans l’any 2022 
com a conclusió d’un projecte de recer-
ca, finançat per l’Institut Ramon Munta-

ner l’any 2021, amb l’objectiu de donar 
a conèixer al gran públic quina ha estat 
l’evolució de la indústria a la comarca 
de la Cerdanya al llarg dels segles, i 
tornar a valorar un patrimoni industri-
al cada vegada més oblidat, ja que ens 
trobem davant una comarca on el sector 
industrial sempre s’ha considerat feble. 
Primer, enfront de la seva agricultura i 
ramaderia. Després, per la supremacia 
absoluta dels serveis, la construcció de 
segones residències i el turisme.

Per fer-ho, el llibre de 142 pàgi-
nes a color, després de la presentació 
escrita pel president de l’Institut, Sr. 
Tomàs Torrent Palou, i una breu intro-
ducció on s’explica el procediment re-
alitzat per obtenir les dades exposades 
en el llibre i aprofitar per agrair a les 
diferents persones que d’alguna mane-
ra han ajudat a fer-ho possible, està 
dividit en tres grans apartats.

El primer, inclou un resum força 
complet de l’evolució històrica del sec-
tor industrial a la comarca, amb dos 
períodes molt definits. El preindustri-
al, que agafa des del Neolític fins a la 
Revolució Industrial, i el pròpiament 
industrial, que va des de la Revolució 
Industrial fins als nostres dies, i que 

al seu torn està dividit en cinc grans 
apartats sectorials: la indústria tèxtil 
i les colònies industrials, la indústria 
extractiva, la indústria agroalimentà-
ria, la indústria generadora d’electrici-
tat i un cul-de-sac que inclou la resta 
de sectors industrials que han estat 
presents a la comarca. Aquest extens 
apartat sobre l’evolució industrial de 
la Cerdanya conclou amb una extensa 
bibliografia consultada.

El segon gran apartat del llibre està 
centrat a presentar, catalogar i fotogra-
fiar vuitanta-dos elements del patrimoni 
industrial a la Baixa Cerdanya, la part es-
panyola de la comarca. Per fer-ho, s’han 
seleccionat els següents subsectors i 
elements patrimonials: 12 forns de calç 
i de ciment; 11 rajoleries i teuleries; 25 
molins fariners; 9 serradores; 5 fargues; 
5 indústries agroalimentàries; 8 centrals 
elèctriques; 5 indústries tèxtils; i 2 al-
tres tipus d’indústries.

El tercer gran apartat serveix per 
visualitzar geogràficament la situació 
de cada un dels 82 elements seleccio-
nats sobre un mapa físic de la comarca.

joSeP M. Prat Forga, iNStitut d’eStudiS 
CeretaNS



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

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

PASCUAL I DOMÈNECH, Pere; ESTRADA 
I PLANELL; Gemma, RIBA I GABARRÓ, 
Josep; FERRERAS I DALMAU, Carme.  El 
Rec d’Igualada. Un estudi socioeconò-
mic sobre la formació i el desenvolu-
pament d’un barri industrial.   Centre 
d’estudis Comarcals d’Igualada, 2022, 
303, p. ISBN 978-84-09-42319-4

La secció d’Història del Centre d’Es-

tudis Comarcals d’Igualada va iniciar 
l’any 2002 una recerca amb l’objectiu 
de recopilar informació oral, visual i 
fotogràfica per a fer un estudi del barri 
del Rec que en aquells moments patia 
un procés de transformació. Els recor-
reguts de dissabtes al matí visitant el 
barri i diferents adoberies van perme-
tre tenir moltíssima informació que 
s’anava completant amb els treballs 
de planimetria dels edificis més carac-
terístics. Al treball de camp s’hi anà 
sumant una intensa i extensa recerca 
arxivística que ha tingut com a resul-
tat el primer llibre que tracta de ma-
nera global la història del Rec. Consta 
d’una introducció i tres capítols. A la 
introducció s’explica l’origen del rec, el 
seu ús al llarg del temps, les vicissituds 
dels usuaris amb les administracions i 
els reglaments que l’han regulat. Els 
capítols fan un recorregut pel barri des 
del lloc de la Resclosa fins al Molí de 
l’Abadia. Cadascun abasta un tram del 
barri i s’estructura en una introducció 
explicant l’evolució dels carrers i a 
continuació la descripció d’uns edificis 
de manera monogràfica amb els seus 
corresponents plànols, una breu des-
cripció arquitectònica i una extensa 

explicació de la història de l’edifici i 
dels propietaris. I quan ha estat pos-
sible s’hi ha afegit l’arbre genealògic 
de la família. 

S’hi relaten tretze estudis mono-
gràfics. D’entre ells, la Igualadina Co-
tonera, el celler del Sindicat dels Vi-
nyaters, la fàbrica Boyer (actual Museu 
de la Pell i comarcal de l’Anoia), o l’an-
tiga central tèrmica de la Electra Igua-
ladina. El llibre  mostra la diversitat 
econòmica del barri: les indústries tèx-
tils, les adoberies, les cases d’hortolà, 
la fàbrica de gas,… i es completa amb 
diferents plànols urbanístics al llarg 
del temps i nombroses fotografies.

Abasta una cronologia des del se-
gle XVIII a inicis del segle XX. El treball 
ha vist limitat el seu abast temporal 
ja que la font documental bàsicament 
utilitzada —els protocols notarials— 
no és consultable durant els darrers 
cent anys, que en el cas del llibre va 
ser a partir de 1915, ja que el 2015 es 
va tancar la recerca. 

geMMa eStrada, CeCi

DD.AA. Hospitals de guerra (1936-
1939). L’Hospital de guerra de Banyo-
les i el doctor Jimeno. Centre d’Es-
tudis Comarcals de Banyoles, 2022. 
ISBN/ISSN 978-84-09-44886-9 

Entre les diverses activitats que or-
ganitza el Centre d’Estudis Comarcals 
de Banyoles, tenen una especial relle-
vància els Col·loquis de Tardor, orga-
nitzats conjuntament amb la Universi-

tat de Girona i celebrats anualment des 
de l’any 1993. 

Aquest Quadern recull les ponènci-
es del que va tenir lloc l’any 2021, que 
es va dedicar a l’hospital de guerra de 
Banyoles i a la figura del seu director, 
el doctor Francesc Jimeno Vidal. Aquest 
hospital militar, exactament la Clínica 
núm. 3 de l’Agrupació d’Hospitals Mili-
tars de Girona, es va instal·lar a les de-
pendències de l’antic monestir de Sant 
Esteve i va començar a funcionar el mes 
de maig de 1938. En els pocs mesos en 
què va estar en actiu, l’equip mèdic i sa-
nitari de l’hospital va atendre centenars 
de soldats ferits i va contribuir a salvar 
moltes vides. D’altra banda, el funciona-
ment de l’hospital va deixar un record 
molt viu en els veïns i veïnes de Banyo-
les que van viure aquells anys convulsos.

Els autors de les ponències (Carles 
Hervàs, Josep Roig, Francesc Xavier 
Carreras i Stefan Güthner) són espe-
cialistes en la història de la medicina 
i analitzen l’organització de la xarxa 
d’hospitals de sang a Catalunya en 
els anys 1936-1939 (amb una atenció 
especial al funcionament i al personal 
mèdic i sanitari de l’hospital militar de 

Banyoles),  els avenços de la trauma-
tologia en temps de guerra i les inno-
vacions en el tractament de les ferides 
de guerra, com va ser el cas de la cura 
oclusiva de les fractures obertes. Es 
dedica també una especial atenció a la 
figura de qui va ser-ne el director, el 
doctor Francesc Jimeno Vidal, un metge 
vocacional, amb una gran i entusiasta 
dedicació a la seva feina. Per la seva 
banda, Jordi Galofré i Josep Grabuleda, 
especialistes en la història contempo-
rània de Banyoles, analitzen quina va 
ser la relació de Banyoles amb l’hospi-
tal militar, fan un repàs a les diferents 
ocasions en què el monestir va fer les 
funcions d’hospital de guerra, tracten 
de la recol·locació dels refugiats que 
hi havia al monestir, de la solidaritat 
ciutadana en relació a l’hospital i de 
la problemàtica plantejada per l’enter-
rament del centenar de soldats que hi 
van morir.   

La celebració del Col·loqui va pro-
piciar, d’acord amb l’Ajuntament de 
Banyoles i amb la col·laboració del 
Memorial Democràtic, la col·locació 
d’un plafó informatiu sobre l’existència 
i funcionament d’aquest hospital.
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ANDREU i RABASSÓ, Rosa Maria. Ahir 
i avui de Vilabella. Per conèixer l’Alt 
Camp, 7. Institut d’Estudis Vallencs, 
2022. ISBN 978-84-86083-90-8

BENEJAM i VIVES, Joan. Ciutadella 
vella. Petit Format, 44. Institut Me-
norquí d’Estudis – Ajuntament de Ciu-
tadella de Menorca. Maó – Ciutadella, 
2022. ISBN 978-84-15291-84-8

DUCH, Joan; VILADOT, Guillem. Portes 
velles. Metàfores del dibuix i de la pa-
raula. Grup de Recerques de les Terres 
de Ponent – Museu de Guimerà. Sant 
Martí de Maldà - Guimerà, 2022. ISBN 
978-84-09-42903-5

DALMAU I TORVÀ, Marc; MASIP, Mar. El 
moviment feminista cooperatiu. L’Agru-
pació Femenina de Propaganda Coope-
ratista (1931 – 1939). Cooperativistes 
catalans, 36. Fundació Roca i Galès i 
Cossetània Edicions. Barcelona – Valls, 
2022. ISBN 978-84-1356-195-0

DD.AA. Bastida. Núm.6. Fedines PV. 
Alaquàs, 2022. ISSN 2659-7691

DD.AA. Butlletí del Grup de Col-
laboradors del Museu de Rubí - Centre 
d’Estudis Rubinencs. Num. 83. El Rubí 
d’abans i les seves masies.  Grup de 
Col·laboradors del Museu de Rubí 
- Centre d’Estudis Rubinencs. Rubí, 
2022. ISSN 1130-8125

DD.AA. Butlletí del Grup de Col-
laboradors del Museu de Rubí - Centre 
d’Estudis Rubinencs. Núm. 84. Ramon 
Solsona, un home de ferro.  Grup de 
Col·laboradors del Museu de Rubí 
- Centre d’Estudis Rubinencs. Rubí, 
2022. ISSN 1130-8125

DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 
466. Fundació Roca Galès. Barcelona, 
2022. ISSN 1133-8415

DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 
467. Fundació Roca Galès. Barcelona, 
2022. ISSN 1133-8415

DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 
468. Fundació Roca Galès. Barcelona, 
2022. ISSN 1133-8415

DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 
469. Fundació Roca Galès. Barcelona, 
2022. ISSN 1133-8415

DD.AA. Dovella. Revista cultural de la 
Catalunya Central. Núm. 134. Centre 
d’Estudis del Bages. Manresa, 2022. 
ISSN 0214-2430

DD.AA. Dovella. Revista cultural de la 
Catalunya Central. Núm. 135. Centre 
d’Estudis del Bages. Manresa, 2022. 
ISSN 0214-2430

DD.AA. Els boscos andorrans. 34a Di-
ada Andorrana. 53a Universitat Cata-
lana d’Estiu. Societat Andorrana de 
Ciències. Andorra la Vella, 2022. ISBN 
978-99920-61-62-6

DD.AA. El Sot de l’Aubó. Núm. 80. Els 

EROLES BENABARRE, Lluís; SOLÉ BOR-
DES, Joan. Americanos del Penedès 
interior a les Antilles.  Comerç i cor-
respondència, els sobreports en cartes 
prefilatèliques al Penedès. Vilafranca 
del Penedès, Institut d’Estudis Pene-
desencs, 2021. ISBN/ISSN 978-84-
15017-48-6

La complexitat de les relacions 
i el comerç amb ultramar ha estat 
estudiada especialment en les dar-
reres dècades però encara presenta 
aspectes sobre els quals cal aprofun-
dir. Així, els autors d’aquest llibre 
remarquen que la base del dia a dia 
en l’activitat comercial amb ultramar 
tenia en la comunicació mitjançant 
la correspondència un paper fona-
mental, tot i que no únic, en els en-
torns comercials i també els adreçats 
als àmbits familiars o d’amistat i a 
les gestions legals.

Els indians, que al Penedès han 
estat coneguts com a “americanos”, 
de les viles costaneres, han estat so-
vint personatges espectaculars pel 
que fa a la seva biografia i a les re-
alitzacions de beneficència que van 
deixar a les seves viles nadiues i són 
prou coneguts i han estat objecte de  
divulgació en l’àmbit turístic. Però, 
ben poc sovint s’han referenciat els 
comerciants del Penedès interior, 
especialment aquells dedicats a un 
comerç que tenia com a base la pro-
ducció vinícola en diverses etapes 

en els que s’han anomenat el cicle 
de l’aiguardent i el cicle del vi. 

Aquest llibre intenta apuntar líni-
es de treball que han de ser objecte 
d’aprofundiment per tal de poder co-
nèixer amb molt més detall aquests 
aspectes de la nostra història. A 
més del tema comercial, s’estudien 
els àmbits del correu com a sistema 
de comunicació, amb tot el que té 
a veure amb els sobreports i taxes 
que carregaven sobre la correspon-
dència, especialment en el període 
prefilatèlic, és a dir anterior al 1850, 
any de l’aparició dels segells tal com 
els coneixem encara actualment, una 
mecànica formal que ens permet en-
tendre l’estructura de funcionament 
del servei postal. Així aquest treball 
intenta oferir una perspectiva en 
aquests aspectes amb alguns exem-
ples del conjunt d’epistolaris que 
s’han conservat a casa nostra. 

raMoN arNabat Mata,
iNStitut d’eStudiS PeNedeSeNCS
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certàmens literaris de Canet, 1907 i 
1908. Centre d’Estudis Canetencs. Ca-
net de Mar, 2022. ISSN 2013-6285 

DD.AA. El Sot de l’Aubó. Núm. 81. Fem 
20 anys. Centre d’Estudis Canetencs. 
Canet de Mar, 2022. ISSN 2013-6285 

DD.AA. El Sot de l’Aubó. Núm. 82. L’Es-
cola de Teixits. 100 anys. Centre d’Es-
tudis Canetencs. Canet de Mar, 2022. 
ISSN 2013-6285 

DD.AA. Estiueig i viatgers al Maresme. 
XIV Trobada d’entitats de recerca lo-
cal i comarcal del Maresme. Arxiu Co-
marcal del Maresme – Santa Susanna 
Orígens i Memòria. Argentona, 2022. 
ISSN 2462-3261 

DD.AA. Fonts. Núm.91. Cartells de pro-
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Argentonins Jaume Clavell. Argento-
na, 2022. ISSN 1887-9381 

DD.AA. Fonts. Núm.92. Centenaris de 
Gabriel Ferrater i Joan Fuster. Centre 
d’Estudis Argentonins Jaume Clavell. 
Argentona, 2022. ISSN 1887-9381
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9248
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de Mataró. Mataró, 2022. ISSN 0212-
9248
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bit de Recerques del Berguedà. Berga, 
2022. ISSN 0212-445

DD.AA. L’Erol. Núm. 153. Epidèmies i 
medicina al Berguedà. Àmbit de Re-
cerques del Berguedà. Berga, 2022. 
ISSN 0212-445
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1. Agrupació Cultural Vila-seca (Vila-seca)  
2. Àmbit de Recerques del Berguedà (Berga)
3. Amics de Besalú i el seu Comtat (Besalú)
4. Amics de la Seu Vella (Lleida)
5. Amics del Castell de Gelida (Gelida)
6. Amics del Museu de Pallejà (Pallejà)
7. Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus (Santes Creus)
8. Arxiu Festiu Catalunya. Fundació Privada (Barcelona)
9. Associació CMES (Barcelona)
10. Associació Cultural Baixa Segarra (Santa Coloma de Queralt)
11. Associació Cultural del Matarranya (Calaceit)
12. Associació Cultural “Modilianum” (Moià)
13. Associació d’Amics de Sant Magí de la Brufaganya i el seu entorn 

(Santa Coloma de Queralt)
14. Associació de Cultura del Comú de Particulars (la Pobla de Segur)
15. Associació de Festes de la Plaça Nova (Barcelona)
16. Associació d’Estudis Torellonencs (Torelló)
17. Associació d’Història Rural  (Girona)
18. Associació Grup de Recerca de Cerdanya (Puigcerdà)
19. Associació juvenil La Llar de la Recerca (Torrelles de Foix)
20. Associació Mirmanda (Figueres – El Soler)
21. Associació Poble Vell de Corbera d’Ebre (Corbera d’Ebre)
22. Associació Recerques. Història, economia, cultura (Barcelona)
23. Associació Xarxa de Patrimoni Rural Ecomuseu del Blat (Tona)
24. Ateneu Popular de Calonge (Calonge)
25. Centre de Recerca Històrica del Poble-sec - CERHISEC (Barcelona)
26. Cercle de Recerques i Estudis “Mogoda” (Santa Perpètua de Mogoda)
27. Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover)
28. Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell (Argentona)
29. Centre d’Estudis Beguetans (Begues)
30. Centre d’Estudis Cadaquesencs (Cadaqués) 
31. Centre d’Estudis Cambrilencs (Cambrils)
32. Centre d’Estudis Canetencs (Canet de Mar)
33. Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (Banyoles)
34. Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat)
35. Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès (Ripoll)
36. Centre d’Estudis Comarcals del Segrià (Artesa de Lleida)
37. Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (Igualada)
38. Centre d’Estudis d’Altafulla (Altafulla)
39. Centre d’Estudis d’Arqueologia i Història de Mataró (Mataró)
40. Centre d’Estudis d’Avià (Avià)
41. Centre d’Estudis de Castellar. Arxiu d’Història (Castellar del Vallès)
42. Centre d’Estudis de Gavà (Gavà)
43. Centre d’Estudis de Granollers (Granollers)
44. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà (Montblanc)
45. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (Flix)
46. Centre d’Estudis de les Garrigues (les Borges Blanques)
47. Centre d’Estudis de l’Hospitalet (l’Hospitalet de Llobregat)
48. Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant  (L’Hospitalet de l’Infant)
49. Centre d’Estudis de Sant Cebrià (Sant Cebrià de Vallalta)
50. Centre d’Estudis de Sant Pere de Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor)
51. Centre d’Estudis del Bages (Manresa)
52. Centre d’Estudis del Gaià (Vila-rodona)
53. Centre d’Estudis del Priorat (Torroja)
54. Centre d’Estudis del Voltreganès (Sant Hipòlit de Voltregà)
55. Centre d’Estudis dels Ports (Morella)
56. Centre d’Estudis de Subirats (Subirats)
57. Centre d’Estudis d’Isona i Conca Dellà (Isona)
58. Centre d’Estudis d’Ulldecona (Ulldecona)
59. Centre d’Estudis Esteve Albert i Corp (Dosrius)
60. Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (Terrassa)
61. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias (Barcelona)
62. Centre d’Estudis Lacetans (Solsona)
63. Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar)
64. Centre d’Estudis Locals d’Alaior - Fòrum 3r Mil·lenni (Alaior)
65. Centre d’Estudis “Lo Lliscó” (Mas de Barberans)
66. Centre d’Estudis Martorellencs (Martorell) 
67. Centre d’Estudis Molletans (Mollet del Vallès)

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

Tarragona (Tarragona)
85. Col·lectiu de Recerques Arqueològiques de Cerdanyola (Cerdanyola)
86. Col·lectiu El Brogit (Castellbell i el Vilar)
87. Consell Cultural de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu)
88. Esbart Català de Dansaires (Barcelona)
89. Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià (Alaquàs)
90. Fundació Arnau Mir de Tost (Àger)
91. Fundació Bosch i Cardellach (Sabadell)
92. Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (Lleida)
93. Fundació Roca i Galès (Barcelona)
94. Grup d’Estudis Cubellencs (Cubelles)
95. Grup d’Estudis d’Esplugues (Esplugues de Llobregat)
96. Grup d’Estudis Locals (Sant Cugat del Vallès)
97. Grup d’Estudis Sitgetans (Sitges)
98. Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze (Sant Quirze del Vallès)
99. Grup de Recerca de Cervelló (Cervelló)
100. Grup de Recerca Folklòrica d’Osona (Folgueroles)
101. Grup de Recerques de les Terres de Ponent (Sant Martí de Maldà)
102. Grup d’Història del Casal (Mataró)
103. Institut d’Estudis Baleàrics (Palma de Mallorca)
104. Institut d’Estudis Ceretans (Puigcerdà)
105. Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (Ondara)
106. Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud (Alaquàs)
107. Institut d’Estudis Comarcals del Montsià (Amposta)
108. Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (Ontinyent)
109. Institut d’Estudis del Baix Cinca (Fraga)
110. Institut d’Estudis del Baix Empordà (Sant Feliu de Guíxols)
111. Institut d’Estudis Eivissencs (Eivissa)
112. Institut d’Estudis Empordanesos (Figueres)
113. Institut d’Estudis Gironins (Girona)
114. Institut d’Estudis Penedesencs (Vilafranca del Penedès)
115. Institut d’Estudis Vallencs (Valls)
116. Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Girona)
117. Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (Adrall)
118. Institut Menorquí d’Estudis (Maó)
119. L’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs (Florejats)
120. Museu Arxiu de Santa Maria - Centre d’Estudis Locals de Mataró (Mataró)
121. Músics per la Cobla (Sabadell)
122. Obra del Ballet Popular (Barcelona)
123. Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida (Lleida)
124. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (Olot)
125. Patronat d’Estudis Osonencs (Vic)
126. Societat Andorrana de Ciències (Andorra la Vella)
127. Societat Arqueològica Lul·liana (Palma de Mallorca)
128. Societat Catalana d’Història Cultural (Barcelona)
129. Societat d’Estudis de la Verneda de Sant Martí (Barcelona)
130. Taller d’Història de Gràcia. Centre d’Estudis (Barcelona)
131. Taller d’Història del Clot – Camp de l’Arpa (Barcelona)
132. Terra dels Avis (Elna)
133. Tot Història Associació Cultural (Barcelona)
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