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El dia 24 de novembre al Teatre Fortuny de
Reus la CCEPC rebia el Premi Nacional de Patrimoni Cultural 2007. La sorpresa per la concessió
la volem traduir en agraïment i en compartició
del premi amb tots els centres d’estudis de la
CCEPC, amb les persones que donen sentit i contingut als seus projectes, amb l’Institut Ramon
Muntaner i amb totes les persones, entitats i
institucions que han cregut en la validesa del
projecte col·lectiu que representa la CCEPC.
El premi ens esperona continuar fent
propostes en qualsevol punt del territori, com
ara la celebració del VIIè congrés de la CCEPC:
«Els processos migratoris a les terres de parla
catalana» que tindrà lloc els dies 16, 17 i 18
d’octubre de 2008 a València. L’organització
del congrés correspon a la CCEPC, a l’IRM, a la
Universitat de València i a Acció Cultural del
País Valencià. Us avancem els quatre àmbits
que estructuraran el congrés per tal que
pugueu pensar en la vostra participació en
forma de comunicacions o preveure la vostra
assistència:
• Àmbit 1. El repoblament de la Catalunya
nova, les Illes Balears i el País Valencià.
Estudiar el procés de conquesta i poblament de la Catalunya Nova que té precedents
des de finals del segle IX, però que s’impulsà
sobretot a partir del segle XII. Contrastos amb
l’ocupació del País Valencià i les Illes Balears
a partir del segle XIII.

• Àmbit 2. De l’expulsió dels jueus i
moriscos a les immigracions franceses de
l’època moderna.
A partir dels decrets de 1492 i 1609, considerar l’impacte dels buits deixats i els destins dels
expulsats. Contrastar amb la immigració francesa
a Catalunya des de finals del segle XV fins al
primer terç del segle XVII, i l’ocupació francesa
de la Catalunya Nord a partir de 1659.
• Àmbit 3. Les migracions contemporànies.
Els moviments interns i l’arribada de població d’altres territoris en els dos últims segles.
El mirall d’Amèrica: del retorn dels indianos a
les migracions posteriors. L’exili de 1939 i les
seves conseqüències socials.
• Àmbit 4. Llengua, literatura i material
etnogràfic vinculats als processos migratoris
de les terres de parla catalana.
Les migracions deixen pòsit en els costums,
en les cançons, les llegendes… La llengua viatja
amb les migracions i en el cas de les internes
transporta les variants dialectals, identifica grups
humans, genera malnoms… La llengua dels nouvinguts condiciona la realitat lingüística existent.
La literatura pot donar-nos una nova perspectiva sobre les repercussions dels moviments de
població en els imaginaris col·lectius i en les
nostres referències culturals, a més de permetre
l’expressió de les experiències individuals. Hem
de considerar la literatura catalana feta en terres
llunyanes i la literatura des dels exilis.
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La dimensió local en l’estudi de les
guerres i del carlisme
El carlisme català, com el seu homònim espanyol i basc, va constituir l’expressió hispànica de la contrarevolució
europea mantinguda bona part del segle
XIX i XX. Certament, però, seríem un
xic reduccionistes si entenguéssim el
carlisme només des d’aquesta òptica,
i no afegíssim el conjunt d’actituds
antiliberals que depassen la defensa
elemental de la restauració de l’altar i
el tron. Hauríem d’incloure les diverses
lectures negatives que van poder emergir amb l’aplicació de determinades
polítiques liberals o arran del desenvolupament de l’administració de l’estat.
Un antiliberalisme l’evolució del qual
encara ens és poc conegut més enllà
dels episodis bèl·lics. Sabem poc de la
influència carlina com a derivat d’una
complexa cultura antiparlamentària,
adversa a la naixent política democràtica
moderna, refractària dels partits polítics
i enfrontada amb una societat en vies de
secularització.
Amb tot, si partim de la historiografia feta sobre el carlisme els darrers
vint o trenta anys, inclosa la meva, em
fa l’efecte que encara no hem aprofundit
prou bé en algunes de les llacunes clàssiques dels nostres estudis. En aquest
cas em vull referir a dos aspectes que
poden tenir certa transcendència en
els estudis locals. D’una banda, el del
coneixement dels suports socials que
va gaudir el moviment i, de l’altra, la
qüestió de la repercussió que el tipus
de guerra practicada pel carlisme —la
guerra de bandes o de partides— va tenir
sobre el territori. Si ens atenem al primer
dels problemes, hem de reconèixer que
la caracterització social i professional
dels carlins ha ocupat bona part de
l’atenció dels historiadors. Es tractava
d’assabentar-se qui eren els dirigents
carlins, qui eren els capitostos de les
partides, inclosos els conspiradors de
rereguarda i els voluntaris incorporats
de bon grat o per la força, però també
quines van ser les masies que donaren
aixopluc als batallons del pretendent.

No obstant això, una vegada els investigadors han pogut disposar d’un llistat
nominal, més o menys complet, un altre
problema assalta l’historiador: si fa no fa,
el perfil professional dels carlistes respon
mimèticament a l’estructura social de la
contrada, amb la qual cosa ens situem
un altre cop en l’inici del problema.
Derivat d’això, la pregunta fonamental
respecte les causes de la seva incorporació per motius de supervivència, o la
seva politització per motius d’identitat
política i religiosa, encara roman sense
resposta. És en aquest punt on em
sembla necessari fer una interpel·lació a
la comunitat científica, inclosa la de tots
aquells que utilitzen com a marc de referència la perspectiva local de recerca.
Cal posar a disposició dels investigadors
una informació que per definició és
molt dispersa. Cal socialitzar les dades
—sovint preses gràcies a beques i ajuts
públics—, i constituir un banc comú de
dades que permeti als diferents investigadors donar sentit a la informació. Per
donar sentit entenc poder inserir aquella
informació en un programa de recerca
que per força ha de ser de llarga durada
local. Cal situar tal o qual personatge
en les complexes xarxes de propietat i
parentiu, la seva mobilitat laboral i la
seva socialització cultural, revelar els
factors de dependència social i política
existents en el cosmos local. Tan sols
així prendran sentit les nostres bases
de dades i serem capaços de descobrir
itineraris i ritmes de politització ara per
ara poc coneguts.
La segona qüestió té a veure amb la
dimensió territorial i, per tant, local, dels
enfrontaments bèl·lics. Nous conceptes
com els de guerra viscuda o d’espai
bèl·lic, poden donar compte de noves
realitats i recompondre l’estudi de les
guerres segons les diverses realitats
territorials. És aquí on la història local,
ben conjugada amb les narracions més
generals, ben entrecreuada amb altres
experiències històriques locals, pot ser
fèrtil i fecunda. Evidentment, la guerra

no és viscuda de la mateixa manera per
tots els ciutadans. Varia segons la seva
condició social i les coordenades d’espai
i temps on es desenvolupa. No té la
mateixa percepció de la guerra una persona resident a Barcelona, que una altra
de Maldà, d’Ulldecona o de Centelles. No
la viu de la mateixa manera un pagès
d’una plana amb recursos o d’un poble
que sigui un nus de comunicacions,
subjectes a elevats impostos i continus
subministraments, que un habitant d’un
llogaret del Pallars o d’un nucli fabril i
urbà. Cal reconstruir la geografia dels
espais bèl·lics catalans segons variants
com ara el relleu, la seva proximitat a les
comunicacions, el seu paisatge agrari, el
tipus de propietat predominant o el tipus
d’ocupació que cadascú té. Un conjunt
de factors que van prendre molta importància durant la Guerra del Francès i les
guerres carlines posteriors. Les grans
pairalies antiliberals van constituir, com
és sabut, veritables centres logístics
de suport a les partides, però no a tot
arreu la gran i mitjana propietat es va
comportar de la mateixa manera. Per
aquesta raó, una història del carlisme a
escala municipal que no tingui prou en
compte aquestes coordenades, també
locals, perd sovint tot el seu potencial
explicatiu. En definitiva, una història
que ha de tenir en compte també les
seves tradicions socials, polítiques i militars, com bé ho saben aquells que han
estudiat darrerament i amb prou profit
el carlisme tortosí, del Maestrat i de les
terres de l’Ebre. Vist així, fer la història
del carlisme de tal o qual població, a la
llum del pas dels exèrcits, de l’esforç de
les juntes d’armament i defensa, o de
la reparació de les fortificacions, per si
sola ens il·lumina poc. Contemplada en
conjunt, en canvi, és una història que
pot plantejar nous problemes i reptes a
la resta d’investigadors, i d’una manera
sovint més estimulant que les grans
històries generals.
Ferran Toledano
Universitat Autònoma de Barcelona
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El Taller d’Història de Gràcia,
una entitat amb vocació de servei públic
El Taller d’Història de Gràcia es va
fundar oficialment el 17 de maig de 1994.
Hi ha, però, un període que podríem anomenar de prehistòria, que es remunta al
gener de 1992, moment en què un grup
de graciencs i gracienques responen la
crida que havien fet dues persones: Teresa
Massot i Carme Segura. Aquella primera
trobada va tenir lloc a la seu de l’Arxiu
del Districte de Gràcia i va suposar l’inici
de dos anys de reunions i trobades amb
un cert aire assembleari i amb tertúlies
improvisades.
El Taller d’Història de Gràcia centra la
seva activitat en la recerca i la difusió de la
història dels territoris que formen part de
l’antiga Vila de Gràcia, a través de qualsevol
mitjà escrit, audiovisual o que les noves
tecnologies puguin posar al seu abast. La
difusió és, de fet, una de les activitats principals i ho fem a través de diferents canals i
mitjans: llibres, exposicions, tertúlies, itineraris, debats, conferències, ràdio, àlbum de
cromos i col·laboracions amb premsa local,
entre altres. I tot plegat ho fem amb dues
premisses: buscant la col·laboració amb
altres entitats, grups o institucions i amb
vocació de servei públic. El nostre interès
principal passa per la recerca i la difusió
de la història, per això procurem buscar
fórmules per col·laborar amb tothom.
Una de les activitats més antigues i
emblemàtiques del Taller són els itineraris
històrics. Tenim un menú de prop d’una
trentena de propostes diferents. Hi ha
itineraris temàtics i n’hi ha de territorials.

Itinerari literari sobre l’escriptor Joan Perucho

Exposició: “Gràcia a través dels llibres”

Organitzem cicles i també oferim la possibilitat de fer itineraris a demanda per a
grups d’un mínim de 20 persones. També
hem fet un itinerari literari sobre la figura
de l’escriptor Joan Perucho.
Com no podia ser d’altra manera, el
Taller compta amb una col·lecció d’història local. L’aventura del Taller en el món
editorial va començar després d’haver
col·laborat amb l’Editorial Columna en
l’elaboració de diversos volums de la col·
lecció “Imatges i Records”. L’any 1997, amb
motiu del centenari de l’agregació de la Vila
de Gràcia a la ciutat de Barcelona, el Taller
va organitzar l’exposició «Cent anys, cent
fotos». Poc després vam decidir convertir
aquesta exposició en un llibre. L’experiència
va ser un èxit i vam dissenyar la col·lecció
d’història local La font de l’atzavara, la qual
compta amb un total de nou llibres i n’hi
ha tres més en elaboració. L’any 2001 va
ser distingida amb el Premi Vila de Gràcia
d’Història.

Un altre dels canals que utilitza
habitualment el Taller, com a forma de
difondre la història de la vila i recuperar
alguns personatges, són les exposicions
que fem itinerari sempre que podem. Els
temes tenen a veure amb personatges,
amb entitats o amb fets històrics. En ocasions, són altres entitats les que s’adrecen
a nosaltres per tal que els ajudem a fer
exposicions per celebrar algun aniversari
significatiu. La que més ha voltat és
una que vam fer pel cinquantenari de la
Federació de Colles de Sant Medir que va
recórrer, durant un any, els deu districtes
municipals i la ciutat de Sant Cugat del
Vallès. Actualment el Taller compta amb
una vintena llarga d’exposicions amb
diferents temes, entre els quals es poden
citar: Gràcia a través dels llibres, una
revisió de la bibliografia sobre Gràcia en el
sentit més ampli. 80è aniversari Grup Pictòric Centre Moral, sobre aquest grup de
pintors graciencs. Cent anys de La Sedeta,
amb la història d’aquesta fàbrica tèxtil
reconvertida els anys vuitanta en centre
cívic i equipament educatiu. Els alcaldes
de Gràcia i el seu temps, un recull dels
alcaldes que va tenir Gràcia en els anys en
que va ser vila independent. Dotze mirades
sobre Francesc Berenguer, amb imatges
de dotze fotògrafs graciencs de l’obra a
Gràcia d’aquest arquitecte modernista,
col·laborador de Gaudí. Imatges de Gràcia
sota el franquisme, sobre els primers
anys del franquisme. Félix Martí Ibáñez,
sobre aquest metge anarquista, exiliat i
reconegut mundialment que va iniciar la
seva carrera a Gràcia.
Entre les activitats que duem a terme
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de forma periòdica, hi ha El racó de la
història, tertúlies de petit format amb
convidats que presenten un tema, amb
debat posterior. Acostumen a assistir-hi
entre 20 i 30 persones, segons el cas. Hem
fet tertúlies amb Dolors Maura, sobre la
renovació educativa a Barcelona abans
de la Guerra; amb Ricard Pedrals, amb
motiu del 40è aniversari de la revolta
dels capellans; amb Francesc Milà, nét
d’un torero gracienc anomenat Ligerito de
Gràcia; amb Josep Maria Huertas i Gerard
Maristany, que van presentar el seu llibre
Barcelona com era, com és; amb Albert
Musons, que ens va parlar de la celebració,
el 1950, del centenari de la independència
gracienca en ple franquisme; o amb Fernando Hernández Holgado, sobre la presó
de dones de les Corts.
També organitzem cicles de debats
i conferències a l’entorn d’un tema

determinat amb col·laboració de persones convidades. Els temes són variats i,
depenent del moment, tenen relació amb
efemèrides històriques. Entre els cicles
que hem organitzat, es poden citar: Els
debats del centenari. Gràcia 1897-1997;
l’any Buch entre el maig de 2002 i el gener
de 2003; el memorial Fèlix Martí Ibáñez
(1911-1972); o Gràcia sota la dictadura.
30 anys de la fi del franquisme.
Els objectius del Taller parlen de difondre la història a través de qualsevol mitjà,
per això aprofitem qualsevol possibilitat.
Una és un programa de ràdio, produït
en col·laboració amb Ràdio Gràcia, amb
convidats i diverses seccions de llibres i
agenda. Després d’un període d’aturada per
diversos problemes, n’estem preparant el
rellançament. Aquest programa, que duu
el títol de Cantonada Memòria, va obtenir
el Premi Vila de Gràcia l’any 2004.

“Gràcia sota la dictadura. 30 anys de la fi del franquisme”

El Taller també utilitza altres mitjans
menys habituals a l’hora de difondre la
història. Així, vam elaborar un àlbum de
cromos sobre la història de Gràcia, que
vam editar amb col·laboració amb la
Federació d’Associacions de Comerciants,
Artesans i Industrials de Gràcia, el qual va
rebre el Premi Vila de Gràcia 2003, a la
millor iniciativa comercial. I acabem de
participar en l’elaboració d’una agenda
escolar que utilitzen aquest curs quatre
escoles gracienques amb informació històrica sobre les places de la vila.
El nostre butlletí Camèlies té vocació
d’anar més enllà i és, de fet, una revista
periòdica amb reportatges sobre temes
històrics i diverses seccions sobre llibres,
patrimoni.
Entre les activitats per preservar el
patrimoni, cal citar la campanya que vam
endegar i amb la qual vam col·laborar amb
diversos grups i associacions per salvar el
casino La Violeta. Vam aconseguir que
l’Ajuntament comprés la finca i La Violeta
és avui un equipament públic.
Un dels projectes més ambiciosos,
sobretot en l’aspecte econòmic, és l’Arxiu
Festiu Festa Major de Gràcia, una base
de dades sobre aquesta festa tradicional
quasi bicentenària, impulsada conjuntament a la Federació Festa Major de Gràcia
i amb la col·laboració de la Fundació Arxiu
Festiu de Catalunya.
La col·laboració amb entitats és un
altre dels nostres distintius. Sempre estem
oberts a col·laborar amb qualsevol entitat
o grup que vulgui treballar amb nosaltres.
Una mostra d’aquesta col·laboració és
l’edició del conte La Gresca i el Torradet, els
gegantons sense rostre, que hem publicat
conjuntament amb el Lluïsos de Gràcia.
Col·laborem amb les principals entitats i
amb la premsa local gracienca
D’altra banda, cada any, a mitjan mes
de juliol celebrem una trobada amb socis,
amics i col·laboradors, el Sopar d’Estiu,
on acostumem a ajuntar un centenar de
persones i on fem balanç del curs que
s’acaba. En el sopar d’aquest any vam
nomenar socis d’honor de l’entitat l’historiador Ferran Mascarell i el crític d’art
Daniel Giralt-Miracle.
Joan Àngel Frigola
President del Taller d’Història de Gràcia
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Mor Albert Musons
Albert Musons i Agell, soci fundador
del Taller d’Història de Gràcia, membre
de la seva junta directiva des de la
creació de l’entitat fins l’any 2005, va
morir el passat dia 29 d’octubre a causa
d’una crisi cardíaca que no va poder
superar. Albert Musons tenia 55 anys
i ha estat una de les ànimes del Taller
d’Història de Gràcia i un dels principals
actius de l’entitat des de la seva creació,
l’any 1992.
Musons, periodista de formació, va
començar la seva trajectòria l’any 1978,
quan col·laborava en el suplement de
barris del diari Catalunya Express, i un
grup de joves periodistes graciencs van
embarcar-se en una aventura periodística que el temps ha demostrat que va
ser cabdal, la revista Carrer Gran, que
va tenir una vida de deu anys i on van
formar-se un bon grapat de professionals que avui formen part dels principals
mitjans catalans.
Lligat sempre al món local i a la vila
de Gràcia, Albert Musons va compaginar
diverses facetes com l’escoltisme, el
cant coral, el periodisme, la política de
proximitat o la recerca i la difusió de
la història. En el món de la política ha
estat conseller del Districte de Gràcia
en representació del PSC durant 10
anys, amb responsabilitats en àmbits
com Urbanisme, Esports i Cultura. La
seva empremta perdurarà durant molt
de temps en la cultura i la societat
gracienca, no en va ha estat un dels
consellers de Districte més emblemàtics
de la història de la Vila.
Va dur sempre Gràcia al cor i gran
part de la seva acció i actuació ha girat

sempre a l’entorn de la Vila, que estimava i coneixia profundament. Va treballar com a secretari tècnic del Col·legi
de Periodistes de Catalunya des del 1988
fins a la seva mort i va saber compaginar
aquesta tasca amb una intensa activitat
política i d’investigació.
Tot i la seva formació i professió
periodística, als darrers anys li agradava
més definir-se com a historiador local.
I el cert és que ha reunit una important
producció editorial, amb títols com

Pregoners d’una vila lliure. Història de
la premsa gracienca; Lluïsos de Gràcia.
1855-2005. Una crònica de 150 anys; La
gent del fulard. Història del moviment
escola a Gràcia (amb Gerard Maristany),
Del desencant a la contrainformació. La
premsa de barris a Barcelona 1976-2001
(amb Gerard Maristany); Gent de Gràcia
I i II; Les colles de Sant Medir, història,
llegenda i tradició, entre altres. Darrerament treballava amb diversos llibres
i projectes.
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Una tardor de programació densa
Entre els mesos de setembre i
desembre han tingut lloc un gran
nombre d’activitats que han estat iniciativa dels centres i instituts d’estudis
arreu dels territoris de parla catalana
i que han comptat amb el suport de la
Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana i de l’Institut Ramon
Muntaner, qui en molts dels casos ha
assumit una part important de l’organització. Sovint han estat de gran
interès per a investigadors tant de
l’àmbit local i comarcal com de l’àmbit
universitari.
A continuació en destacarem algunes. El mes de setembre se celebrava
a Calonge la Jornada d’estudi: Cultura
i recerca local al segle XX: dels erudits
als centres d’estudis. Aquesta jornada
va servir per fer una reflexió tant dels
antecedents dels centres d’estudis
com de la situació actual d’aquest
col·lectiu. En certa manera, també va
ser un reconeixement a la ingent tasca
realitzada pels anomenats “solitaris
de poble”, els erudits que des dels
diferents espais de la nostra geogra-

fia es van dedicar a la recerca i a la
difusió cultural. En aquests moments,
estem treballant per publicar les actes
d’aquestes jornades que es van realitzar a iniciativa de l’Ateneu Popular de
Calonge, el Centre d’Estudis Calongins
“Colónico” i l’Arxiu de l’Ajuntament de
Calonge dins dels actes en memòria
de Pere Caner.
El mes d’octubre va tenir lloc el
V Col·loqui d’Estudis Transpirinencs
que amb el títol Els poders locals als
Pirineus: política, societat i cultura se
celebrava per primera vegada fora de
Núria, a Areny de Noguera, i iniciava la
seva nova etapa itinerant. En aquesta
ocasió el centre d’estudis que va assumir el relleu va ser el Centre d’Estudis
Ribagorçans. Es van presentar més
d’una trentena de comunicacions i
van participar més d’un centenar de
persones. A part de les aportacions en
els formats de ponència i comunicació
també es va realitzar una exposició
itinerant, amb el mateix títol del
col·loqui, amb l’objectiu de tractar
els diferents àmbits d’estudi des de

Jornada “Cultura i recerca local al segle XX”. Calonge, 14 i 15 de setembre

la perspectiva de les diferents valls
pirinenques. Els treballs presentats
en aquest col·loqui apareixeran en el
proper número de l’IBIX, revista del
Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès. La propera edició del col·loqui
serà la tardor del 2009 i retornarà a
Núria.
El mes de novembre l’Institut va
participar en l’organització del III
Seminari sobre Patrimoni Literari
organitzat per Espais Escrits i la Institució de les Lletres Catalanes, a petició
de l’entitat amfitriona d’enguany l’Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila que al llarg del 2007 ha celebrat
el centenari del naixement d’aquest
autor. Aquesta activitat ha servit per
posar en contacte dues realitats molt
semblants, la dels centres d’estudis
amb la de les entitats literàries que
formen part d’Espais Escrits, que tenen
en comú el seu caràcter territorial, el
seu interès per la difusió de la cultura
i el treball des del voluntarisme, i per
evidenciar les grans potencialitats
d’una col·laboració entre aquests dos
sectors. El seminari d’enguany tenia
com a tema central els nous formats
i, per tant, es va posar de manifest la
importància de les noves tecnologies,
però sobretot la necessitat de crear
una xarxa per rendibilitzar esforços.
Com cada any, ha tingut lloc l’Espai
Despuig, que aquest 2007 arribava a
la seva quarta edició. Es va realitzar a Vilafranca del Penedès amb la
col·laboració de l’Institut d’Estudis
Penedesencs, que celebrava el seu
trentè aniversari. El títol de la taula
rodona d’enguany era La recerca
local davant les problemàtiques del s.
XXI i tenia com a objectiu veure com
des dels centres d’estudis s’aborden
temes tan actuals com l’habitatge,
la immigració o l’ús del territori. El
debat va ser moderat per Ramon
Arnabat, vicepresident de l’Institut
d’Estudis Penedesencs, i van intervenir
Conxita Solans del Centre d’Estudis
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I Trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme. Mataró, 17 de novembre

Comarcals del Baix Llobregat, Miguel
Solana del Centre d’Estudis Locals de
l’Hospitalet i Enric Tello de la Universitat de Barcelona. La temàtica
va generar un interessant debat que
serà recollit juntament amb les aportacions dels ponents dins la col·lecció
Espai Despuig. Aquell mateix dia es va
presentar el tercer número que amb el
títol Centres d’estudis i dinamització
social: problemàtiques i estratègies en
la relació amb el seu entorn recollia
les aportacions realitzades en la taula
rodona celebrada a Gavà el novembre
del 2006.
En aquests mesos l’Institut també
ha estat treballant en l’edició del
calendari de 2008 que apareixerà amb
un increment important d’activitats
dels centres d’estudis. Enguany les
imatges que l’il·lustren són el resultat
del concurs de dibuix que l’Institut
Ramon Muntaner va convocar juntament amb el CEIP “Tres d’Abril” de
Móra la Nova, l’Alberg Mas de la Coixa
i l’Ajuntament. Els nens del CEIP van
visitar al llarg de tota una setmana el
Mas de la Coixa, el van dibuixar i els
dibuixos que apareixen corresponen
als finalistes i guanyadors de les diferents categories. Ha estat una activitat

que ha servit per apropar l’Institut tant
als nens com a la resta de la població
de Móra la Nova.
Però si hi ha dues activitats que
destaquen per la seva importància
han estat la Primera Trobada d’Entitats d’Estudis del Baix Llobregat i la I
Trobada d’Entitats de Recerca Local i
Comarcal del Maresme. En els darrers

ramon muntane r

temps els centres d’estudis donen cada
vegada més importància al treball en
xarxa i per aquest motiu han proliferat
les trobades territorials. Ambdues van
ser reeixides i van evidenciar la importància de conèixer-se, de treballar
de manera conjunta i d’intercanviar
informació. L’èxit d’ambdues trobades
augura properes edicions.
I ara ja estem començant a treballar en projectes del 2008. Un dels més
importants és la IV edició del Recercat
que, com ja es va anunciar, tindrà lloc a
Perpinyà el dia 10 de maig. En aquests
moments estem pensant el format més
adient per fer possible la participació
de tots aquells centres d’estudis que
ens vulguin acompanyar. En breu us
farem arribar la informació. Podeu
començar a pensar en els vostres candidats per als premis Recercat 2008.
Esperem que aquesta IV edició torni
a ser un èxit i per aquest motiu us
animem que hi torneu a participar.
Finalment, des de l’Institut Ramon
Muntaner aprofitem aquest espai per
felicitar la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana pel Premi
Nacional de Patrimoni Cultural 2007
i, per extensió, a totes les entitats i a
les persones que n’heu format o que
en formeu part.

Espai Despuig. Vilafranca del Penedès, 10 de novembre
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L’Institut d’Estudis Catalans, 1907-2007.

Un segle de cultura i ciència als Països Catalans
Del 12 de setembre al 16 de desembre del 2007 la seu de l’Institut d’Estudis
Catalans ha acollit l’exposició L’Institut
d’Estudis Catalans, 1907-2007. Un
segle de cultura i ciència als Països
Catalans.
L’exposició ha volgut defugir un
plantejament purament històric. Només
vint espelmes, una per cada cinc anys
dels cent que van del 1907 al 2007,
disposades al voltant del pati central
de l’IEC, convertit en un gran pastís
d’aniversari, emmarquen la història
de l’Institut en la dels Països Catalans
i el món.
En canvi s’ha volgut posar l’accent
en el vessant humà, al qual es dedica
la sala Pi i Sunyer, on es projecta un
audiovisual en el qual es presenten
tots els membres de l’IEC emmarcats
en el context històric en el qual han
actuat. També s’hi mostren els bustos
de set membres destacats de l’etapa
fundacional i de la represa de 1942.
També es posa l’accent en les
actuacions amb més repercussió social
de la nostra acadèmia nacional. Els
camps d’actuació amb fets i resultats
més tangibles (l’estudi i la salvaguarda
de la llengua, la defensa del patrimoni i
l’estímul i el suport a la recerca) es presenten a la sala Pere i Joan Coromines.
A més de nombroses publicacions de
totes les etapes de la vida de l’IEC, s’hi
exposen entre altres peces significatives
algunes de les fitxes originals del Diccionari General de la llengua catalana
de Pompeu Fabra; un exemplar del
manifest El català, llengua d’expressió
científica, de 1973; la còpia de Joan
Vallhonrat de l’absis de Santa Maria
de Mur, o el darrer full de pronòstic
del temps del Servei Meteorològic de
Catalunya, corresponent al 18 de gener
de 1939. Camps d’actuació amb fets i
resultats menys tangibles, però no per
això menys importants (la vertebració
de la comunitat científica catalana i la
divulgació de la recerca i el coneixement) són il·lustrats a la sala Nicolau
d’Olwer amb nombrosos documents i
publicacions, entre els quals destaquen
els primers llibres d’actes de l’IEC i el

de la represa de 1942, el programa
i la llista d’assistents a un seminari
impartit el 1920 per Bertrand Russell o
invitacions a conferències de diferents
premis Nobel.
Els més de tres mil títols publicats
per l’IEC, que en fan la primera editorial científica en llengua catalana, són
exposats a la sala Massó i Torrents,
situada a la galeria superior de la Casa
de la Convalescència. En altres espais
d’aquesta galeria superior trobem una
petita mostra del fons d’art de l’IEC.
Finalment, abans d’abandonar

l’exposició, el visitant recorre un espai
folrat interiorment d’informacions de
premsa dels darrers mesos, amb l’IEC de
protagonista i en el qual es projecten
imatges d’entrevistes i declaracions
de membres de l’IEC i altres persones
sobre el present i el futur de l’IEC i de
la cultura catalana.
Una catifa, formada per tires d’un
mapa dels Països Catalans, guia el visitant pels diferents espais de l’exposició
alhora que li permet trepitjar literalment tota la geografia de les terres de
llengua i cultura catalanes.
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Entrevista a Sebastià Serra
Sebastià Serra Busquets és catedràtic
d’Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears, director del Centre
d’Estudis i Documentació Contemporània
i coordinador del Grup d’Estudi de la
Cultura, la Societat i la Política al Món
Contemporani de la UIB. És membre de
l’Associació d’Història Contemporània
i de l’Associació d’Historiadors de la
Comunicació. Forma part de l’Obra Cultural Balear, de la Societat Arqueològica
Lul·liana; ARCA i del GOB. Entre les seves
línies de recerca hi trobem la història
de les idees, política, social, cultural, o
la història del turisme. D’entre les seves
publicacions, destaquen El segle XX a les
Illes Balears: estudis i cronologia (2000),
Els elements de canvi a la Mallorca del
segle XX (2001) i Projectes modernitzadors a Mallorca des de finals del segle
XIX fins al final de la dictadura franquista
(2003). Ha estat coordinador i coautor
de La immigració països emissors i les
Illes Balears i Autogovern, democràcia i
centralisme a la Mediterrània occidental.
Ha codirigit Turisme i societat a les Illes
Balears, amb Francesc Sastre Albertí i
Climent Picornell Bauzà (2002-2003).
Té nombroses col·laboracions i articles
en revistes generals i especialitzades així
com contribucions a diferents congressos
estatals i internacionals. És col·laborador
de la Gran Enciclopèdia de Mallorca i ho
ha estat de les publicacions col·lectives
Memòria Viva, Memòria Civil i de l’Atles
de la Gran Enciclopèdia de Mallorca.
Actualment, és el president de l’Institut d’Estudis Baleàrics i forma part del
consell de redacció de la nova etapa de
Plecs d’història local.
— En primer lloc ens cal felicitar-te
pel teu nomenament com a president de
l’Institut d’Estudis Balèarics que, d’altra
banda, no és per a tu una institució desconeguda. Com afrontes aquesta nova
etapa al capdavant de l’Institut d’Estudis
Baleàrics? Quins són els teus projectes
de futur?
— Òbviament, afront aquest nou
repte amb una gran il·lusió. L’IEB és l’instrument de dinamització i de promoció
de la llengua catalana, pròpia de les Illes

Balears, i de la cultura que s’hi expressa,
a través de la literatura, les arts plàstiques, el teatre, la música o qualsevol
altre manifestació cultural. En aquest
sentit, les línies d’actuació de l’IEB en
aquesta etapa es podrien dividir en tres
grans blocs: PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA
CULTURA PRÒPIA DE LES ILLES BALEARS
(organitzar jornades de la cultura a
ciutats com Londres, París, Edimburg;
assistència a fires, potenciar les traduccions, potenciar la col·laboració amb
l’Instituto Cervantes; promoure la cultura

de Balears en els col·lectius d’estrangers
a través de consolats, etc.); FOMENT DE
LA INVESTIGACIÓ I LA RECERCA (continuar amb l’organització de les Jornades
d’Estudis Locals, publicació de la Revista
Estudis Baleàrics, donar suport als centres
d’estudis locals, crear una línia d’ajuts a
projectes d’investigació, recuperar la
revista Ciència, promoure la recuperació
del patrimoni musical així com també la
publicació d’aportacions de rellevància
en temes mundials realitzats per illencs);
I PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA A
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BALEARS I ENTRE LES ILLES (creació de
convenis amb distintes institucions culturals de Balears, publicació de llibres de
l’IEB, continuar amb la convocatòria del
premi Bòtil de Teatre així com també els
premis Punta de Llapis d’il·lustració, crear
uns premis que serveixin per reconèixer
la producció cultural a cada illa i amb un
caràcter anual, etc.).

com passa al Principat, una proliferació
dels centres d’estudis locals en els darrers
anys, quin creu que ha de ser el paper de
l’Institut d’Estudis Baleàrics en relació amb
aquestes entitats? Com enfoqueu el tema
de les relacions insulars?
— A bastants de pobles i ciutats hi
ha grups d’investigadors prou dinàmics.
Són una realitat emergent les jornades
d’estudis històrics locals.
L’IEB té com objectiu coordinar els
grups existents i els que puguin sorgir
i donar-los suport logístic i econòmic a
partir de les nostres possibilitats. També,
l’IEB té com objectiu col·laborar amb la
premsa forana i de barris de Palma.
Un dels objectius primordials de
l’IEB és difondre les activitats a totes les
illes, la producció pròpia de cada illa i,
a la vegada, servir de plataforma de la
projecció exterior del que es produeix a
cada una d’elles.
— La relació entre la investigació
universitària i la que es realitza als centres d’estudis és un tema recurrent en
debats que realitzem. Com a investigador
universitari, com valores la recerca que

— L’Institut d’Estudis Baleàrics va ser
des del primer moment un actiu important
en el procés que va culminar en la creació
de la CCEPC. A Palma, per exemple, s’hi va
celebrar l’any 1997 el segon congrés de la
CCEPC «Franquisme i transició democràtica». Al cap de deu anys de la celebració
del congrés quin paper creus que ha de
tenir l’Institut d’Estudis Baleàrics dins la
xarxa dels centres d’estudis?
— Ha de tenir un paper dinàmic,
amb iniciatives, obert i receptiu. Pel que
fa a les Illes Balears, una de les nostres
propostes és la d’incentivar i coordinar
grups d’estudis locals.
— Quina és la situació de les entitats
de recerca local a les Illes? Hi ha hagut,
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es realitza des dels centres d’estudis? No
caldria ja d’una vegada fugir de perjudicis
acomplexats?
— La recerca que es realitza a l’àmbit
local és important i necessària sobretot a
l’àmbit de les ciències humanes i socials,
en general, cal dir que a les universitats,
en moltes ocasions, es treballa amb poca
obertura a la societat.
És necessari complementar els diversos àmbits de recerca i donar molta
importància a la difusió.
— Com entens que ha de ser la relació
entre els centres i instituts d’estudis dels
diversos territoris de llengua i cultura
catalana, com s’han de superar els límits
de les diverses i distintes administracions
polítiques.
— S’ha d’intensificar la intercomunicació, i s’han de tenir moltes iniciatives.
L’espai comú de la llengua i cultura catalanes s’ha de potenciar des de totes les
institucions i entitats culturals.
Superar les mancances actuals sols
és possible amb enginy i molts d’esforços.

u

El servei d’arxiu i llegats de la Fundació
Pública Institut d’Estudis Ilerdencs
La Fundació Pública Institut d’Estudis
Ilerdencs de la Diputació de Lleida és una
institució de caràcter cultural que té la seva
seu a l’antic Hospital de Santa Maria.
L’Institut és un centre d’estudis modern
i dinàmic amb una notable projecció cultural. Un espai de cultura convertit en
referent dins el món cultural dels territoris
de llengua catalana.
Són objectius bàsics de la institució
la promoció de l’estudi i la investigació
sobre temes relacionats amb les comarques del seu territori, el foment de les
ciències, les lletres i les arts, la divulgació
cultural, així com la normalització de l’ús
de la llengua.
El Servei d’Arxiu i Llegats és una unitat
tècnica de la Fundació centrada en la
gestió i tractament de la documentació
i en la seva custòdia i divulgació. Administra, conserva i divulga bona part del

seu patrimoni bibliogràfic i documental.
Des del servei es duu a terme també la
gestió i implementació de la pàgina web
institucional.
Orígens
Quan es crea l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’any 1942, s’expressa la voluntat
que aquesta nova institució compti
amb un arxiu històric. La idea de l’arxiu
pren cos a partir dels fons que estaven
custodiats a l’edifici de l’antic Hospital
de Santa Maria.
L’arxiu es crearia amb materials de
procedència diversa, fruit de les incautacions efectuades durant la Guerra
Civil i estaria definit en cinc seccions:
Documentació vària (pergamins, papers,
llibres manuscrits, còdex), Hemeroteca
lleidatana, Biblioteca lleidatana, Gràfics
(mapes i gravats, fotografies i dibuixos)
i Sigil·lografia.

Actualment l’arxiu està format per
un conjunt orgànic de col·leccions que
agrupa tant la documentació històrica
de l’antic Hospital com els fons bibliogràfics i documentals de persones públiques o privades, que al llarg dels anys,
n’han fet donació a l’Institut amb la
finalitat de divulgació i d’investigació.
Les col·leccions que hores d’ara conformen l’arxiu són les següents:
Llegat Ramon Areny
La biblioteca Areny és una col·lecció de
5.500 exemplars integrada principalment
per monografies impreses a la ciutat de
Lleida en el període comprès entre el
segles XV i XX. La temàtica de la col·lecció
és força diversa, des de temes de caràcter
religiós, poesia i literatura fins a programes
d’ensenyament, estatuts d’associacions,
pressupostos de la corporació provincial,
així com una important col·lecció de goigs
i romanços.
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documentació gràfica.
El llegat es complementa amb un fons
bibliogràfic de 1.060 volums.
Llegat Llorenç Agustí
Aquest és un fons bibliogràfic que
consta d’uns 1.400 volums amb predomini dels temes d’humanitats, literatura i
història. El llegat inclou obres del segle XIX
i XX, principalment col·leccions completes
d’obres literàries, primeres edicions i exemplars difícils d’aconseguir actualment.
La biblioteca d’aquest empresari lleidatà fou donada a l’Institut l’any 1994 per
la seva vídua, la Sra. Marina Polo.
Llegat Alfons Benavent
La col·lecció Benavent està formada per
un total de 305 obres especialitzades en les
branques d’enginyeria, geologia i botànica,
relacionades directament amb l’activitat
professional del productor.
Alfons Benavent era de professió enginyer de camins. Va exercir de Cap d’Obres
Públiques de Lleida i d’Enginyer Director del
Canal d’Aragó i Catalunya.
Llegat Enric Casassas
Es tracta d’una col·lecció de 1.529 goigs
de diferents advocacions cedida a l’Institut
l’any 1998 per la família Casassas.

Pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs

Destaca una Carta d’indulgències,
incunable del segle XV, editada pel taller
tipogràfic d’Henric Bothel, el primer
impressor del que es té constància a la
ciutat de Lleida. Igualment important és
el recull d’obra editada pels impressors
establerts a la ciutat entre els segles
XV-XIX.
Llegat Josep Pleyan de Porta
El llegat Pleyan de Porta és el fons
bibliogràfic i documental d’aquest historiador, escriptor i cronista de Lleida, cedit
a l’Institut d’Estudis Ilerdencs a partir
de l’any 1977 pel seu nét Josep Alfons
Tarragó Pleyan.
La documentació és de naturalesa
pública, personal i privada; inclou la seva
producció escrita, que aplega tant l’obra
manuscrita com l’editada. L’organització
i classificació del fons s’ha establert sobre
tres sèries:
Documentació personal i privada; Producció escrita; Documentació pública.
Completa el llegat la biblioteca
privada de l’historiador formada per
un conjunt de 420 volums de temàtica
d’humanitats.

Llegat Josep Alfons Tarragó
El fons Josep Alfons Tarragó Pleyan
fou cedit a l’Institut d’Estudis Ilerdencs
l’any 1983. La col·lecció documental fa
referència als seus estudis i treballs d’investigació i a la seva trajectòria professional
gairebé sempre relacionada amb el camp
de la cultura.
Hi podem diferenciar quatre sèries
documentals sobre les quals s’ha establert
l’organització i classificació de tot el
conjunt: Producció escrita, estudis i investigacions, Documentació professional, Documentació personal i privada, Col·leccions i

Llegat Francesc Safont
L’arxiu musical sardanista Francesc
Safont és un fons de 1.345 partitures de
sardanes i música per a cobla, bona part de
les quals són exemplars manuscrits.
La col·lecció conté les sardanes composes pel propi Francesc Safont i un
nombre considerable d’altres compositors
notables.
Fons Dipòsit Arxiu
L’arxiu històric és un dipòsit documental que deu la seva formació a circumstàncies accidentals, esdevingudes en el període
de la Guerra Civil.

Plànols dels municipis de la Província de Lleida, [1920?]
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Gravat d’una vista de la ciutat de Lleida del segle XIX

En aquesta col·lecció documental hi
trobem documentació referent al govern
i administració de l’antic Hospital de
Santa Maria, documentació municipal de
Lleida i d’altres municipis, documentació
judicial relativa al jutjat de primera instància i documentació de particulars. El
fons es completa amb les col·leccions de
pergamins, manuscrits, mapes i gravats i
cartells.
Fons antic Hospital de Santa Maria
Comprèn la documentació referent al
govern i administració de l’antic Hospital
amb els llibres d’actes, reglaments, ordenament legal i ordes religiosos. Abasta
cronològicament del segle XV al XX i
inclou privilegis, butlles, llibres de testaments, constitucions, etc. Manuscrits,
tots ells, de gran vàlua per a la història
de l’Hospital.
Tota la documentació s’estructura
sota sis sèries que formen la base del
fons: Govern i administració; Caixa; Patrimoni; Malalts, expòsits i orfes; Farmàcia;
Església.
Fons Francesc Bañeres Melcior
Aquest fons respon bàsicament a
l’activitat professional del seu productor.
Conté nombrosa informació sobre el Canal
d’Aragó i Catalunya, referent a la seva
construcció i les notícies sobre el tema
aparegudes a la premsa de l’època.
La col·lecció s’ha estructurat sobre les
sèries següents: Activitats de promoció
agrària, Promoció urbanística i econòmica,
Promoció de projectes i obres d’enginyeria, Activitat judicial, Activitat política,
Organització del Sometent a Lleida, Altres
activitats, Altres càrrecs i nomenaments,
Documentació particular.
Sala Emili Pujol
La Sala Emili Pujol és un fons musical
cedit l’any 1988 a la ciutat de Lleida i

Original de l’any 1431 de la col·lecció de pergamins de l’arxiu

instal·lat a la seu de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs.
El fons estrictament musical està
format per un conjunt de 732 partitures
de música per a guitarra, amb un important nombre d’obres originals del propi
Emili Pujol i obres d’altres compositors
contemporanis.
Dels instruments del mestre Pujol
en destaquen pel seu valor històric
tres guitarres del segle XIX i una viola
reproducció d’una viola del segle XVI: la
guitarra del constructor barceloní Miquel
Garcia, de l’any 1905, un valuosíssim
exemplar del guitarrer Antonio de Torres
datat l’any 1863 i una magnífica guitarra
barroca de l’any 1806 del constructor
Francisco Rivera.
Conjuntament amb les partitures i
els instruments musicals s’hi exposa una
part del seu mobiliari personal, un seguit
de fotografies, quadres i condecoracions
personals que ajuden a conèixer millor la
figura del gran guitarrista.
Serveis a l’usuari
- Difusió dels fons a través de la pàgina
web:
- Accés a la col·lecció de mapes i gravats i a la col·lecció pictòrica Carlos de
Haes.
- Consulta al catàleg del fons bibliogràfics i documentals.
- Accés a les guies dels fons.
- Consulta de la documentació de l’antic
Hospital de Santa Maria (en projecte).
- Atenció a les consultes.
- Visites comentades, prèvia sol·
licitud.
- Informació bibliogràfica.
- Reprografia.
- Préstec interbibliotecari.
- Préstec per a exposicions.
- Atenció als departaments.
- Activitats de difusió del servei.

Dades del centre
Nom: Servei d’Arxiu i Llegats de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs (SAIEI)
Titularitat: Diputació de Lleida
Adreça: Plaça Catedral s/n
Telèfon: 973 27 15 00
Correu electrònic: arxiusiei@diputaciolleida.cat
Adreça electrònica: http://www.fpiei.cat
Horari: De dilluns a divendres: 8.00 h a
15.00 h (octubre-maig)
De dilluns a divendres: 8.00 h a 14.00 h
(juny-setembre)
Abigail Sagarra Claverol
Servei d’Arxiu i Llegats
Institut d’Estudis Ilerdencs

Dependències del Servei d’Arxiu i Llegats
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El Museu d’Història de la Immigració
a Catalunya. Una proposta cultural
innovadora
El MhiC té la voluntat de ser un
centre de referència en l’estudi i la
presentació de la visió històrica i testimonial del fet migratori a Catalunya
des d’un plantejament innovador pel
que fa referència a propostes culturals
ja que ha de complir grans reptes:
a) Un museu amb un contingut
nou. Una necessitat europea. Les
migracions com a tema monogràfic als
museus, no han estat —fins ara— una
realitat a Europa. Canadà, EUA o
Austràlia, a diferència del Vell Continent, han valorat el fet migratori amb
gran orgull i, per tant, com un tema
digne per a un museu. Europa, just ara
inicia diversos projectes vinculats a la
recuperació de la memòria migratòria
des d’espais museogràfics. Projectes
com el MhiC busquen fórmules per
reflexionar sobre el paper de les migracions en la consolidació de les nostres
identitats i ciutadanies.
La xarxa internacional de nova
creació promoguda per UNESCO i l’Organització Internacional de Migracions
(OIM) http://www.migrationmuseums.
org/web de la que el MhiC és un molt
actiu soci, ens ha donat la possibilitat
de crear un discurs integrat a propostes
i objectius internacionals comuns.
b) Un museu en un nou espai. Una
necessitat metropolitana. El MhiC
localitzat a Sant Adrià de Besòs, una
ciutat de la primera corona metropolitana de Barcelona i lligada a la gran
ciutat amb un continu urbà. Només el
riu Besòs marcarà la frontera imaginària entre les dues ciutats. El MhiC entén
aquest espai perifèric i metropolità
com a part del contingut de museu. Un
espai que es desenvolupa i creix a cop
de successives onades migratòries de
Barcelona (de l’interior a la costa, del
camp a la ciutat, del sud al nord...) Un
projecte que vol integrar la història de
la perifèria urbana a la museografia,
on el paisatge que envolta l’edifici del

museu explica en si mateix una part
del seu contingut.
L A C O L · L E C C I Ó P E R M A N E N T.
UNA REFLEXIÓ SOBRE L’ORIGEN
M I G R ATO R I D E L E S N O S T R E S
CIUTADANIES
El MhiC presentarà la seva col·
lecció permanent en dos nivells. D’una
banda, vol plantejar la reflexió històrica
del fet migratori a Catalunya però el
museu vol anar més enllà aprofundint
en el rol immigrant a partir de set
eixos temàtics que permetran analitzar
els comportaments humans que hi ha
darrere de cada decisió migratòria.
PRESENTACIÓ NIVELL CRONOLÒGIC.
REFLEXIÓ HISTÒRICA:
A) Catalunya, població en moviment: Aquest àmbit mostrarà la
representació històrica dels moviments
humans al llarg de la història i geografia catalanes. Partint del concepte
genèric de migració, el visitant podrà
contemplar l’aportació realitzada per la
immigració des de la prehistòria fins al
segle XIX a Catalunya. La construcció
d’un espai en continu creixement gràcies a les aportacions foranes.
B) Societat oberta: Aquest espai
mostra les migracions del segle XX.
Serà el nucli central del museu, ja que
aquí apareixen els primers testimonis
reals (en temps actual), la seva experiència i la seva manera d’entendre la
immigració que han de servir per explicar al visitant una part de la història
del nostre país i un procés imparable:
Els moviments humans.
• Inici de segle (1920-1936)
• Guerra Civil i postguerra (19361950)
• Primers anys de la dictadura, desarrollisme i lluita antifranquista cap a la
transició (1950-1975)
C) Noves migracions. En construcció. El museu disposarà d’un àmbit final

per reflexionar i presentar les actuals
migracions. Un espai per poder incidir
en la necessitat de transitar d’immigració a ciutadania consolidant en aquest
trànsit una societat oberta, d’acollida i
en contínua construcció.
PRESENTACIÓ NIVELL TEMÀTIC.
REFLEXIÓ HUMANA
Set eixos temàtics explicaran el
trànsit migratori. Els homes i les dones
que deixen un espai i una vida, els que
marxen, els que arriben, els que reben...
tota la conducta humana que existeix
després de la immigració. Aquest és el
segon nivell de reflexió de la proposta
d’exposició permanent.
Aquest eixos es treballen de forma
genèrica incidint en la conducta i l’experiència. La memòria oral migratòria
és imprescindible per poder vestir
aquest espai del museu.
ÀMBITS TEMÀTICS:
• Lloc d’origen.
Suposa el punt de partida de la
immigració. Aquest eix assenyalarà
la causa per la qual s’emigra i evoca
aquells espais que s’abandonen. Motius
econòmics, socials, culturals, polítics...
s’expliquen darrere la difícil decisió
d’emigrar. Els testimonis del MhiC
evoquen com va ser aquell moment i
què va motivar la decisió.
• Viatge.
Aporta una doble visió: la del propi
fet del desplaçament, els itineraris, els
mitjans de transport i el fet físic de
desplaçar-se en l’espai, però també
una altra visió més simbòlica on es veu
el somni d’una nova vida, l’esperança,
el dolor d’emigrar i el trànsit entre el
que es deixa i el que es busca.
• El lloc d’arribada.
La ciutat. A partir d’aquest eix es
recreen les ciutats d’acollida. Com
són aquests espais en els moments
d’arribada. Com són aquestes ciutats
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en els moments de grans moviments
migratoris. El descobriment d’un lloc
imaginat per part de qui emigra i la
capacitat d’acollida de qui rep.
• La feina.
Es considera el primer element
integrador i representa el primer punt
de fusió en una cultura diferent. La
conducta laboral, la manera d’entendre
els sistemes econòmics i de producció,
la pròpia iniciativa empresarial, etc.
• L’habitatge i el barri.
Presentació de l’impacte urbanístic d’aquells anys. L’autoconstrucció,
el barraquisme, els primers barris de
promoció pública. La transformació
del paisatge urbà i la participació
determinant de la població migrada
en aquests processos.
• Vida diària.
La interculturalitat en la vida quotidiana, la llengua, la música, la religió,
la gastronomia…
• Dones, homes i nens.
Les dones i els homes juguen un
paper fonamental en els rols d’integració i de fusió cultural amb conductes
clarament diferenciades uns dels altres.
Els nens –segones generacions– tenen
un paper fonamental a l’hora d’explicar
el resultat final de les migracions.

u

EXPOSICIONS TEMPORALS
Si el contingut de la col·lecció
permanent vol mostrar els individus
com a iguals davant del fet migratori,
independentment de l’origen i el motiu
de la migració, les exposicions temporals tindran per objectiu precisament el
contrari: mostrar la diversitat cultural,
el potencial creatiu i enriquidor de
cada una de les comunitats migrants
diferenciades entre si.
Aquest espai d’exposicions temporals ha de servir per mostrar la
capacitat transformadora i constructiva de les diverses cultures d’origen
que ajuden a fer créixer les nostres
ciutadanies, enriquint-les amb noves
tendències i actituds culturals i intel·
lectuals, mostrant així, una cultura en
permanent canvi.
CENTRE D’ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ D’HISTÒRIA DE LA IMMIGRACIÓ
DE CATALUNYA. CEDHIC
La documentació relacionada amb
la immigració es va produint cada dia
i en espais molt diversos, al carrer,
a les escoles, associacions de veïns,
premsa i mitjans de comunicació… El
fet migratori és multidisciplinar i fa
referència a àmbits tan diversos com
l’habitatge, la llengua, la gastronomia,
l’urbanisme, els mitjans de transport…
Això provoca que el material documental es produeixi de forma molt dispersa
i en conseqüència que també es reculli
de forma molt irregular. El centre
d’estudis recupera alguns d’aquests
materials, i els ofereix al públic per
a consulta o anàlisi per a treballs de
recerca. Metodològicament, es plan-

teja com un servei no presencial, sinó
com a centre de recursos. Catalogant
aquest material pels llocs on s’està
produint perquè la consulta es pugui
fer directament en els espais gestors
i productors d’aquesta informació.
D’aquesta manera totes aquelles
persones que vulguin fer investigació
o tinguin algun interès general en
aquests temes podran, localitzar el
material i accedir-hi.
El tractament del material es fa en
dos nivells:
a) Documentació divulgativacientífica. Estudis, treballs de recerca,
material bibliogràfic, fotogràfic, demogràfic, cinematogràfic, estadístic... En
aquest nivell volem fomentar la investigació mitjançant l’estímul de diversos
aspectes vinculats a la immigració, i en
col·laboració amb universitats i altres
centres d’estudis.
b) Material testimonial. Documentació dels protagonistes que pugui
il·lustrar cada un dels eixos temàtics
en què basem la col·lecció permanent
del MhiC des de la perspectiva més
personal i testimonial de la immigració.
Aquests materials són molt útils per
crear els centres d’interès temàtic per
la producció tan expositiva com per les
activitats i la didàctica del centre.
PÚBLIC I ACTIVITATS DEL MhiC
Des de novembre de 2004 aquest
espai està obert al públic oferint una
programació estable d’exposicions
i activitats associades als materials
que s’exhibeixen. Fins avui s’han ofert
temes de reflexió tan diversos com els
comportaments femenins migratoris

Exposició “Viatjant Vides. Creant mons”. MhiC 2006
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amb l’exposició “ Viatjant Vides”.
Creant mons, o l’anàlisi de fets històrics sobre els moviments migratoris
com l’exposició dedicada a l’emigració
espanyola durant l’època franquista:
“D’immigrants a ciutadans o l’exili com
retrats de migració”.
El MhiC s’ha consolidat aquests
últims anys com un espai museístic
amb un públic molt divers: escolars,
joves, associacions, col·lectius d’immigrants, etc. que participen molt
activament en la consolidació i creació
del fons museogràfic. Amb aquestes
actuacions el públic passa de ser merament un espectador a ser un actor i
productor del museu.

EL MUSEU VIRTUAL
El lloc web del MhiC (www.mhic.
net) ha consolidat el model de museu
virtual. Aquest lloc, gestionat des de
la UOC, rep al voltant de vint visites
diàries i s’ha convertit en l’eina més
popular del nostre projecte. Hem rebut
visites i consultes de molts centres
educatius, de moltes persones que
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volen formar part dels testimonis del
fons del MhiC. Per últim, cal destacar
que el web ens ha proporcionat una
difusió internacional que hem pogut
constatar mitjançant els missatges
electrònics i els contactes estrangers
que rebem.
Imma Boj
Directora Projecte Mhic
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Dones i sabates.

El paper de la dona en el procés de la indústria
del calçat a Ciutadella de Menorca (s. XX)
Realitzar un estudi sobre qualsevol
aspecte relacionat amb la dona no
suposa un camí fàcil de recórrer. Els
principals obstacles deriven de la manca
d’historiografia existent sobre les dones,
o de la generalització dels termes sota
els quals queden ocultes.
En relació amb el tema que ens
ocupa, la problemàtica és la mateixa.
Per aquest motiu s’ha volgut treure a
la llum l’inexistent, la història de les
sabateres ciutadellenques, amb antecedents que ens remeten en el segle XIX i
amb vivències que ens apropen a la més
recent actualitat.
L’intent de completar els estudis
sobre algun aspecte de la història passada amb dades oficials es fa necessari
si tenim en compte que moltes vegades
són una de les escasses fonts que es
troben, però al mateix temps s’ha de
tenir precaució a l’hora de consultar-les
a causa de la seva ocultació.

Taller de sabateres, Ciutadella 1916

Així, en el buidatge realitzat dels
padrons de Ciutadella, de 1850 i 1902,
l’absència de les dones amb professió
és abundant. Pel que fa a les dones dins

u

el món del calçat, al de 1850 no n’ha
apareguda cap; mentre que d’homes
sabaters n’hem trobat seixanta-cinc.
I al 1902, quan la indústria del calçat
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es trobava en plena expansió, hi havia
1.058 dones sense professió i dotze
sabateres per 1.038 sabaters.
El testimoni que hi eren i treballaven en el calçat és el següent: “Y si
la industria de calzado ha adquirido
desde mediados de este siglo [1800] un
desarrollo extraordinario, dando ocupación tal vez a cuatro mil operarios, sin
contar la multitud de mujeres auxiliares
de esta industria [...]”1
A fi de conèixer una mica de prop
l’evolució de les dones dins el món sabater, sabem que el seu aprenentatge solia
començar de petites; aprenien l’ofici i tot
d’una ja entraven en el mercat laboral.
Moltes al·lotes venien del camp i així
ajudaven la família a subsistir. D’altres,
d’origen pobre, si no tenien algú de la
família que s’hi dediqués, anaven a ca
una mestressa que les ensenyava.
Normalment hi havia famílies senceres que feien feina en el calçat, i les
filletes aprenien de la mare i de les
germanes i restaven a casa ajudant.
S’encarregaven de preparar i acabar la
feina per al pare, que era l’únic conegut
pròpiament com a sabater.
En el procés d’elaboració d’una
sabata, des de tallar empenyes (peces
de pell que formen la sabata) fins a
encapsar-les, les dones eren presents
en tots i cadascun dels passos, ja fos
com a ajudants o com a autores úniques
d’una fase.
En l’actualitat, moltes de les seccions
s’han eliminat o hi treballen tan sols els
homes, i les dones han quedat reduïdes
a la feina d’ajuntar i embaular.
Fent un incís, direm que la paraula
ajuntadora, en castellà aparadora, és
relativament recent; abans les anomenaven costureres. Es podria afirmar
que l’origen de la paraula va en funció
de l’evolució de la feina de la dona; és
a dir, les costureres són les dones que
cusen les parts de la sabata o, dit en
altres paraules, ajunten les peces de
pell. El terme era aplicable a aquesta
secció perquè el que feien amb la seva
màquina de cosir Singer possiblement ho
havien fet a mà, d’aquí la relació amb la
costura. Respecte a la feina d’embaular,
etimològicament, la paraula podria
entendre’s com posar el parell dins un
baül. Suposam que es refereix a la darrera feina que es feia, i que consistia a
1
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Presentació del llibre Dones i sabates. L’acte va tenir lloc el dia 6 de maig de 2006 en el Cercle Artístic
de Ciutadella de Menorca.
D’esquerra a dreta: Jaume Mascaró Pons, autor del pròleg del llibre, l’autora, i Jaume Pons Fedelich,
regidor de l’Ajuntament de Ciutadella

posar les capses de sabates dins caixes
de fusta (aquí anomenades baüls) a l’hora
d’enviar-les als mercats exteriors.
Respecte al segle XX, és interessant
destacar l’existència de tres formes de
treball de les dones dedicades al sector
del calçat a Ciutadella. En primer lloc, el
taller de sabateres, on treballaven només
dones. En segon lloc, un taller on treballaven homes i dones, suposant que tota
la sabata es feia en un mateix recinte. I,
en tercer lloc, la continuïtat del sistema
tradicional d’elaboració, amb tota la
família reunida entorn de la sabata.
També durant aquest segle coneixem
altres aspectes de la situació de les sabateres en el seu entorn obrer, educatiu i
sociolaboral.
Les societats obreres estaven destinades a protegir el proletariat quant
a necessitats materials i en casos de
malaltia. Es podria suposar que aquestes
institucions integraven les dones dins dels
seus estatuts, però un article de premsa
escrit pel conegut J. Benejam Saura,
evidencia que fins que no es va fundar
La Sexagenaria (1891) les obreres no
van rebre protecció d’aquestes societats.
Tampoc no hem d’oblidar l’existència de
societats mutualistes femenines. De 1902
data la fundació de la societat catòlica
mutualista anomenada Lliga de Mútua
Protecció.
En el sector de l’ensenyament, Margarita Florit Anglada, nascuda a Ciutadella,
l’any 1909 va fundar l’Escola Dominical

d’Obreres. Encara que la ideologia del
centre era totalment conservadora i religiosa, en aquest cas el que s’ha de valorar,
i molt positivament, és la importància
que va tenir per a les obreres, mancades
d’educació unes o deixada a mitges a
causa de les necessitats econòmiques
d’altres.
En 1959 es va inaugurar l’Escola
Sindical Professional de Calçat amb la
finalitat d’ensenyar els joves en les distintes seccions de la sabata. Amb l’escola
sindical, l’antiga visió d’una dona fent
de mestressa-ensenyant en una cotxera
anirà desapareixent, perquè les jovenetes
aprenien en aquest centre. Algunes dones
van sortir-ne essent dissenyadores; però
en el món masclista en què es movia
el calçat en aquells anys no van poder
quallar en l’ofici.
Actualment, una forma d’accedir a
llocs de treball dins del calçat és a través
d’una fase de preparació organitzada per
PIME. El pas d’algunes joves per aquesta
breu formació professional permet satisfer les dues parts implicades: per una
banda, per a l’empresariat suposa trobar
una treballadora en cas de necessitat
amb certa facilitat i amb coneixement
de l’ofici; mentre que per als alumnes
suposa conèixer un ofici i tenir moltes
probabilitats d’aconseguir una feina.
D’altra banda, resulta interessant
constatar com la relació sociolaboral de
la dona no ha sofert grans canvis. N’hi
ha prou d’observar la conjunció fadrina-

Riudavets i Tudurí, Pedro (1888); Historia de la isla de Menorca. Edició Fascímil. Ed. Al Thor, Maó 1982. Tom I, p. 266.
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fàbrica i matrimoni-treball a domicili
per comprendre que la situació laboral
de l’obrera anava en funció de l’escaló
en què es trobava dins el rol de mare
i esposa. En l’actualitat, la majoria de
treballadores no traslladen el seu lloc de
treball al domicili un cop casades, però
han hagut d’adoptar un altre sistema: la
jornada a temps parcial.
Per suplir la mancança de fonts
documentals sobre el tema, obtindrem
el valuós suport de la font oral. Així, per
tractar el paper de la dona en el segle
XX compaginarem la informació trobada
amb dues fonts més properes a les protagonistes i que ens ajudaran a teixir la seva
història: l’entrevista i l’enquesta.
Començant per l’enquesta, hem de
destacar que dels resultats obtinguts
podem afirmar que la dona fa la doble
jornada, sobretot en edats compreses
entre els 30 i els 50 anys. És en aquest
bloc on es troben més dones que treballen a domicili, perquè necessiten temps
i llibertat horària per poder fer-se càrrec
dels fills i de la casa. Aquest fet reflecteix
que quan la dona es troba en una etapa
bastant fructífera, laboralment parlant, és

quan menys cotitza al mercat. Així, en el
cicle laboral d’una dona, el procés és el
següent: fàbrica–domicili–fàbrica.
L’entrevista ha estat la metodologia
utilitzada per tractar gran part de la
temàtica estudiada. En l’estudi de les treballadores del calçat les entrevistes s’han
realitzat amb distintes finalitats. Per una
part hem intentat de trobar dones que
feien treballs que ara ja no es fan o que
cada cop es fan amb menys freqüència;
i, en segon lloc, hem entrevistat dones
de la mateixa categoria laboral, però
cadascuna en una situació característica i pròpia de la indústria de calçat a
Ciutadella, és a dir, dins d’una fàbrica,
en un taller i treballant a domicili. El
que s’ha pretès és cobrir una mica tot el
segle XX entrevistant dones de distintes
generacions començant per 1905.
A tall de conclusió, m’agradaria
destacar que el fet de realitzar aquest
estudi ha estat molt gratificant per
moltes raons. Per començar, la demostració de l’existència de les dones en el
sector del calçat des dels seus inicis, on
el seu protagonisme s’ha sabut adaptar
als canvis transcorreguts durant els dos
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segles tractats, cadascun amb les seves
peculiaritats.
I en l’aspecte humà, poder afirmar que
la diferència femenina es pot apreciar en
tots i cadascun dels aspectes o esferes
que conformen la seva vida, inclosa la
del món laboral.
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Paisatge, territori i Societat, a les
terres de parla catalana. Cicle de conferències «Congrés obert»
El Vè Congrés de la CCEPC el vàrem
començar a madurar a partir de l’Assemblea general celebrada a Maó l’any 2003.

El treball i la sensibilitat que varem
poder percebre cap al paisatge, cap a
la preservació del medi natural, el tractament del territori davant del turisme
i sobretot la bona acollida que ens va
dispensar l’Institut Menorquí d’Estudis,
van ser elements que ens van començar
a fer pensar en la possibilitat d’engegar
una nova proposta de congrés. El projecte va anar agafant forma constituint
al final una proposta d’una certa novetat
en relació amb els altres congressos de
la CCEPC. Per primera vegada no es feia
una proposta de temàtica històrica i, a
més a més, s’obria el congrés a moltes
disciplines. Segurament recordarem
sempre la celebració del Vè Congrés
amb la valoració d’haver pretès i en
part aconseguit mirades molt diverses

sobre el paisatge i el territori. Mirades
vingudes des de les ciències naturals, des
de l’ecologia, des de la geografia, de la
història, des de l’arquitectura, de l’art, de
la literatura, de la planificació territorial,
de la pagesia, de la gestió dels recursos
turístics, etc.
Ara, al cap de dos anys podem presentar l’edició de les actes que recullen
les ponències i comunicacions del
congrés, dirigides per Ignasi Cuadros i
Vila. Ho hem anat fent en una vintena
de centres del territori des de finals
d’octubre fins a mitjan desembre en el
cicle de conferències «Congrés obert»
que ha tingut el recolzament específic
de la Fundació Territori i Paisatge. Cada
centre ha escollit un dels ponents participants en el congrés o alguna altra
persona que pogués tractar temàtiques
relacionades amb el paisatge i el territori. Una experiència que ha estat
reeixida i que intentarem repetir amb
d’altres propostes.
Josep Santesmases i Ollé

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

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

Actes de la XXXVI Jornada de Treball.
Agramunt 2005. Grup de Recerques de les
Terres de Ponent. Lleida. 2006.
El Grup de Recerques de les Terres
Ponent ens presenta les actes de la seva
36a Jornada de Treball celebrada a l’espai
Guinovart d’Agramunt el 2005 i que va
portar per títol Cultura Popular. Món rural
i tradicions als segles XIX i XX. En aquesta
jornada el Grup de Recerques de les Terres
de Ponent va fer un homenatge a Lluís
Pons i Serra i així s’explicita en la portada
de l’edició.
En aquest volum trobem referències
constants tant a la persona de Lluís Pons i

Serra (Agramunt, 1920-2004) —historiador,
folklorista, pagès, escriptor i referent cultural a la Ribera del Sió i territoris propers—
com a part de les seves recerques i escrits.
A mesura que avancem en la seva lectura
anem constatant el profund respecte
que Lluís Pons va despertar entre els seus
contemporanis i les generacions posteriors
implicades en la cultura del territori en el
qual va viure, va investigar i sobre el qual
va escriure al llarg de la seva vida.
En efecte, els quatre primers capítols
—a càrrec de Joan Puig, Marc Mateu, Joan
Duch i Ramon Bernaus— estan totalment
dedicats a la figura de Lluís Pons. Analitzen el seu perfil biogràfic i el seu llegat
bibliogràfic i documental a l’Ajuntament
d’Agramunt —actualment en procés
d’inventariat—. Així, en el capítol “Crònica
dels fets principals ocorreguts a la vila
d’Agramunt a partir de l’any del Senyor
1944”, Ramon Bernaus ressegueix els
ritmes vitals d’aquesta vila a partir d’una de
les llibretes de notes de Lluís Pons.
La resta de capítols tracten temes
diversos, sempre emmarcats dins de la
temàtica genèrica de la jornada. Víctor
Montañés presenta un treball de toponímia
en el qual cerca el significat i les arrels
del mot Agramunt, defensant la hipòtesi
de l’herència pre-llatina —ibera o àdhuc
basca—. Miquel Torres, en el seu “Assaig
sobre el significat de noms comuns del
segar i el batre a través del món antic”,
fa una crítica punyent de la visió romàntica i enyoradissa de les formes de vida

tradicionals i alhora relaciona les formes
tradicionals rurals pròpies amb les de la
resta de la Mediterrània. En el seu assaig
toponímic sobre l’origen dels noms relacionats amb la cultura del cereal, reivindica
l’interès museístic i didàctic d’aquesta.
En “Cantirers i pagesos. Pervivència dels
cantirers de Verdú”, Ramon Boleda desenvolupa hipòtesis sobre les causes de la
perduració de l’ofici de cantirer en aquesta
població i sobre la dualitat dels oficis de
pagès i cantirer.
Seguint amb la cultura popular agrària
i tradicional, hi trobem una minuciosa descripció del procés casolà del filat de la llana
—Rafel Gomà—, els objectius i continguts
d’una mostra fotogràfica sobre la dona
pagesa de l’Urgell que recull aportacions
de Lluís Pons, fotògrafs de la Vall del Riu
Corb i el poeta Bonastre —Miquel Torres—,
notes sobre l’arquitectura d’Agramunt
—Josep Mora— o una descripció del Ball
de Moros i Cristians i del Ball parlat de
Rocallaura, emmarcat en un resum històric
del santuari de la Verge del Tallat, a càrrec
de Jaume Torres.
Tanquen aquesta miscel·lània dos
capítols de Josep M. Llobet i Ramon I.
Canyelles sobre religiositat popular a
Agramunt i a Artesa de Segre i les aportacions de Maria Garganté a una crònica
de la vida sanaüjenca del primer terç del
segle XIX a partir de la correspondència
dels Combelles.
Elena Espuny
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1. Agrupació Cultural Vila-seca (Vila-seca)
2. Àmbit de Recerques del Berguedà (Berga)
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4. Amics del Castell de Gelida (Gelida)
5. Arxiu de Tradicions de L’Alguer (Alguer)
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7. Associació Cultural Baixa Segarra (Santa Coloma de Queralt)
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9. Associació Cultural del Montserrat (Collbató)
10. Associació Cultural “Modilianum” (Moià)
11. Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines
(Girona)
12. Centre de Documentació. Ecomuseu dels Ports (Horta de
Sant Joan)
13. Centre de Lectura de Reus (Reus)
14. Centre de Recerca Històrica del Poble Sec. CERHISEC.
(Barcelona)
15. Centre de Recerques i Estudis Mogoda (Santa Perpètua de
Mogoda)
16. Centre de Recerques Universitàries (Cervera)
17. Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover)
18. Centre d’Estudis Argentonins (Argentona)
19. Centre d’Estudis Beguetans (Begues)
20. Centre d’Estudis Canetencs (Canet de Mar)
21. Centre d’Estudis Centellencs (Centelles)
22. Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (Banyoles)
23. Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (Sant Feliu
de Llobregat)
24. Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès (Ripoll)
25. Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (Igualada)
26. Centre d’Estudis d’Avià (Avià)
27. Centre d’Estudis de Granollers (Granollers)
28. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà (Montblanc)
29. Centre d’Estudis del Bages (Manresa)
30. Centre d’Estudis del Besòs – Canyet (Badalona)
31. Centre d’Estudis de les Garrigues (Borges Blanques)
32. Centre d’Estudis del Gaià (Vila-rodona)
33. Centre d’Estudis de L’Hospitalet (L’Hospitalet de Llobregat)
34. Centre d’Estudis del Lluçanès (Prats de Lluçanès)
35. Centre d’Estudis del Priorat (Torroja)
36. Centre d’Estudis dels Ports (Morella)
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44. Centre d’Estudis Locals. 3r Mileni (Alaior. Menorca)
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72. Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Girona)
73. Institut d’Estudis Baleàrics (Palma de Mallorca)
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75. Institut d’Estudis Comarcals del Montsià (Amposta)
76. Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (Ontinyent)
77. Institut d’Estudis Eivissencs (Eivissa)
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79. Institut d’Estudis Gironins (Girona)
80. Institut d’Estudis Penedesencs (Vilafranca del Penedès)
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83. L’Arboç ACTHIVA’T (L’Arboç)
84. Museu Arxiu de Santa Maria (Mataró)
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88. Patronat Francesc Eiximenis (Girona)
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