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Una societat més participativa
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Massa sovint la plasmació del sistema 
democràtic es visualitza en el guanyar, 
en la victòria d’uns damunt dels altres, la 
que permet governar a una part sobre el 
conjunt on hi som tots. Res a dir sobre la 
legitimitat del fet. A hores d’ara però és 
més que evident que aquesta simplificació 
del sistema —que exclou no només les parts 
contràries sinó també la part de la societat 
que no s’implica en la militància política 
activa i directa— ha comportat desinterès 
i cansament a la societat, acomboiada per 
les males pràctiques de la gestió pública que 
de tant en tant afloren. L’exclusió comporta 
l’excusa dimissionària permanent de bona 
part de la societat, que troba motius per 
fer-ho al·legant l’exclusivitat que els grups 
i partits polítics s’atorguen en la dialèctica 
de la gestió dels afers públics. Dialèctica 
—la més reflectida mediàticament— sovint 
de sords i de càlcul per a la obtenció de 
quotes de poder. 

Amb el convenciment que no només amb 
l’exercici del vot es manifesta la participació 
ciutadana ens hem de preguntar si el millor 
remei és la dimissió de la societat, el «ja s’ho 
faran», el «tots són iguals». Preguntar-nos si 
la societat civil no és responsable també de 
les dinàmiques polítiques de cada moment, 
si la interrelació entre les actituds ciutada-
nes i la política no és molt estreta, branques 
d’un mateix arbre. 

Els centres d’estudis, per la seva condició 
local o comarcal, troben molt diverses i distintes 
actituds en els seus respectius territoris, sobretot 
en els ajuntaments. No tots els centres tenen 
les mateixes característiques, ni desenvolupen 
activitats equivalents, ni generen producció 
editorial semblant en quantitat i qualitat. Per 
tant la valoració no pot ser idèntica per cada 
centre en cada municipi o comarca, pensant a 
més a més que les circumstàncies del territori 
són molt diferents en relació sobretot a la seva 
demografia, la seva activitat econòmica i la seva 
renda. El ventall és ample en tots els sentits, 
també en les relacions centres-ajuntaments. 
Des d’actituds de total col·laboració fins a l’en-
frontament. Cert és que la valoració global dels 
centres ha guanyat terreny en positiu. Molt, però 
tal vegada encara insuficientment. 

En part també depèn dels centres d’obtenir 
més o menys participació, més capacitat d’opi-
nar i d’influir a partir de l’opinió qualificada 
en les polítiques culturals dels municipis, en 
la gestió del territori. Depèn de la serietat i 
rigor, de la constància, de la tenacitat, de la 
capacitat per a convèncer, de les maneres de 
fer i de plantejar les coses. 

Els centres d’estudis som, entre altres 
coses, unes plataformes ciutadanes, que poden 
i han de servir per a construir una societat més 
participativa, menys excloent en l’exercici de 
l’opinió sobre la gestió dels afers públics. Al 
cap i a la fi, més democràtica. 
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Un temps que s’acaba?

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

En els últims temps s’estan produint 
canvis importants en el món universitari 
català, que afecten de manera molt 
directa a algunes universitats més “allu-
nyades” de les grans concentracions 
urbanes. La pèrdua d’alumnes amb la 
conseqüent reducció de finançament 
que comporta, encara no és compensada 
per una decidida política de descentra-
lització d’alguns dels estudis que lliguen 
més amb els nous interessos de l’econo-
mia i la societat actual. Aquesta política 
donaria dinamisme a les anomenades 
universitats perifèriques, ara que l’alta 
velocitat integra o integrarà ben aviat 
el territori català.

La introducció d’aquestes noves 
titulacions a universitats com la de 
Lleida hauria d’anar acompanyada per 
la consolidació o expansió de línies de 
recerca dirigides per responsables que 
situessin les recerques en un nivell com-
petitiu acceptable i cada cop més con-
solidat. La recerca de l’excel·lència és 
un dels objectius que cada cop més han 
d’intentar assolir els grups de recerca i 
els docents de tota universitat, gran o 
petita, de la conurbació o d’un món més 
rural però molt connectat.

Però quina excel·lència? Hi ha només 
un tipus d’excel·lència? Leonardo da 
Vinci, seria considerat segons els criteris 
de les agències internacionals actuals, 
excel·lent, si no va aconseguir que el 
seu giny volés?

Recordo el panorama que als anys 
setanta del segle passat presentava 

l’espai cultural de la ciutat de Lleida i 
zones del seu àmbit. Amb comptades 
excepcions, com l’obra de l’historiador 
Josep Lladonosa, el dinamisme que 
Jaume Magre impregnà a les activitats 
culturals de l’Alliance Française, les 
activitats del Col·legi d’Arquitectes, 
o algunes altres activitats vinculades 
al Instituto de Estudios Ilerdenses, el 
cineclub Huracans, l’Esquella Teatre i 
cineclub o el Centre Excursionista, per 
citar-ne només algunes de rellevants 
realitzades a Lleida ciutat, les noves 
iniciatives començaren a venir des 
de l’Estudi General de Lleida, essent 
Víctor Siurana un dels promotors més 
visibles.

El desenvolupament dels estudis 
universitaris a Lleida, primer, i la seva 
consolidació en el marc de la Universitat 
de Lleida des d’inicis dels anys noranta, 
han contribuït a un canvi qualitatiu 
sense precedents recents. Antigues i 
noves realitats culturals s’han dotat 
cada cop més de persones que han 
estudiat i han après a enfrontar-se a la 
recerca històrica, lingüística, artística, 
etc. en la Universitat de Lleida. Per 
exemple, les publicacions històriques 
relatives a les terres de Ponent han 
experimentat un creixement exponen-
cial en nombre i, en general, han assolit 
un nivell de qualitat molt bo o més que 
acceptable. Les col·leccions editades per 
la pròpia universitat, per institucions 
com els ajuntaments o la diputació a 
través del nou Institut d’Estudis Iler-
dencs, o fins i tot per editorials privades 
-com Pagès editors o Garsineu- beuen 
sovint de treballs de recerca fets a la 
Universitat de Lleida.

I el que és més important. Aquests 
llibres tenen un públic que els llegeix 
i els aprecia, perquè ja siguin de geo-
grafia, d’història, d’art o de les formes 
de parla del territori, contribueixen a la 
consciència de pertànyer a un territori 
i a un país, Catalunya.

Els resultats socials i culturals dels 
estudis universitaris a Lleida en els 
darrers quaranta anys només poden ser 
qualificats d’excel·lents. I això que no 
entro a valorar l’impacte dels estudis 

agraris en les activitats agropecuàries 
de les terres de Lleida, o, per citar-ne 
només dos més, la preparació dels 
mestres o de persones titulades en 
empresarials. 

Però, és aquesta l’excel·lència que 
se’ns proposa com a exigència dels 
nous temps? No. Ara es tracta -i cada 
cop més serà més inevitable- d’elaborar 
treballs curts -articles- que puguin ser 
publicats en revistes internacionals en 
anglès. La utilització de llengües locals 
-català, castellà, francès- es produirà en 
els primers nivells de discussió i debat. 
Un treball serà presentat en català en 
un seminari o congrés a Catalunya i 
en castellà en un d’abast estatal, però 
finalment el treball es difondrà -si s’ac-
cepta la seva publicació- en anglès, pre-
ferentment. El colonialisme econòmic 
i cultural ha creat un nou “esperanto” 
que ha reeixit.

La fascinació pels nous camps 
cientificotècnics o bé les sortides pro-
fessionals que ofereixen estudis relatius 
a prestació de serveis, contribueixen a 
que pocs alumnes se senten atrets per 
la història i per altres disciplines socials 
o humanístiques. Les exigències dels 
nous protocols de qualitat relatives al 
professorat de les universitats, va en la 
línia d’allunyar al professorat jove de la 
implicació amb el medi social, que aviat 
no serà un mèrit acadèmic. No és ago-
sarat pensar que, si aquesta tendència 
continua i no es rectifica, cada cop serà 
més difícil fer el relleu de les actuals 
generacions de professors dels diversos 
nivells, d’arxivers, de col·laboradors de 
centres d’estudis que volen excel·lir 
en aquesta interacció amb la societat. 
Només el manteniment d’una demanda 
social contundent i persistent que valori 
socialment aquesta implicació, i que 
exigeixi que les administracions juguin 
a favor de la seva valoració social i aca-
dèmica, pot fer pensar que no som els 
darrers protagonistes d’una conjuntura 
històrica que arriba a la seva fi.

Enric VicEdo rius

catEdràtic d’Història i institucions EconòmiquEs

uniVErsitat dE LLEida
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u n a  i m a t g e ,  u n a  h i s t ò r i a

Tema: Festa Major de Gràcia
Any: 1914
Lloc: Gràcia (Barcelona)
Fons: Taller d’Història de Gràcia

L’antiga Vila de Gràcia, avui dia un 
barri de Barcelona, veu cada mes d’agost 
com els seus carrers es transfiguren i 
s’omplen de guarnits de tota mena que 
la converteixen en un espai màgic. Hi 
apareixen personatges de ficció com 
Tintín, el Capitán Trueno, la rateta que 
escombrava l’escaleta, Heidi o Peter 
Pan… Durant una setmana d’estiu, entre 
el 15 i el 21 d’agost, hi ha carrers que 
es transformen i es converteixen en el 
fons del mar, en selves, castells, inferns, 
pagodes o jardins romàntics... Tot plegat 
gràcies a l’enginy i la creativitat dels 
veïns i veïnes de Gràcia que mantenen, 
any rere any, la tradició de la Festa 
Major, una festa major que s’acosta ja 
als dos-cents anys de vida i que té en 
el guarnit dels carrers el seu tret dife-
rencial, allò que la caracteritza.

Tot i que no en tenim constància 
documental, podem assegurar, amb 
tota probabilitat, que tot va començar 
a principis del segle xix, quan la futura 
Vila de Gràcia era encara un barri 
extramurs de la ciutat de Barcelona, 
amb una forta tradició pagesa. El seu 
territori estava ocupat per un seguit 
de masies i anava creixent al redós 
del convent dels Josepets, que havien 
dedicat la seva església a Santa Maria 
de Jesús de Gràcia. Aquesta advocació 
és, precisament, la que va donar el nom 
de Gràcia a la Vila.

 Les enramades, la tradició d’enga-
lanar els carrers amb branques, arbres 
i flors per celebrar les festes religioses 
a la primavera –tradició que podem 
trobar en molts llocs de la península 
ibèrica- són, amb tota probabilitat, 

El carrer Bonavista, vist des del Torrent 
de l’Olla, amb el guarnit de la Festa Major 
de Gràcia de l’any 1914

l’inici del guarniment dels carrers per 
Festa Major. I més si tenim en compte 
que, com explica Vicenç Sanclemente 
al seu llibre Gràcia, història de la festa 
més gran del pla, al segle xViii Gràcia, 
poblada per pagesos que habitaven en 
minsos nuclis de cases disseminats pel 
territori, celebrava dues festes majors a 
la primavera. Una per l’Anunciació, és a 
dir, l’advocació de la Mare de Déu sota 
la qual està la parròquia dels Josepets, 
el 25 de març; i l’altra, com a bons 
pagesos, el 15 de maig, dia de Sant Isidre 
Llaurador. La primera constància que hi 
ha de la celebració de la festa a l’agost 
data de 1817.

L’antiga tradició de les enramades 
va evolucionar i va donar pas al guarnit 
amb elements d’escenografia. Gràcia va 
anar creixent com a vila i amb ella la 
seva Festa Major. Una Festa Major que 
ha anat subsistint al llarg d’aquests 
gairebé dos segles de vida i que les ha 
vist de tots colors.

La imatge que il·lustra aquesta his-
tòria és una fotografia feta l’any 1914 
del carrer Bonavista. Hi podem veure 
elements vegetals tant a la portalada, 
com al guarnit del sostre i s’hi poden 
veure també elements decoratius com 
una mena de cortinatges i els escuts 
de Barcelona i Catalunya. És un guarnit 
on es barreja clarament l’ornamentació 
amb enramades i elements vegetals i 
altres elements d’escenografia. 

Al llarg dels anys els carrers han 
anat triant temes molt diferents com 
a motiu dels guarnits, tot i que n’hi 
ha alguns que han estat utilitzats en 
diverses ocasions. Això si, la forma de 
presentar-ho és força diferent. Fins i tot 
s’ha donat el cas que en un mateix any 
més d’un carrer ha coincidit a l’hora de 
triar el tema, però la manera de dur-lo 
a terme ha canviat significativament 
d’un carrer a l’altre.

Joan àngEL FrigoLa

taLLEr d’Història dE gràcia
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c o n e g u e m  e l s  c e n t r e s  d ’ e s t u d i s

El Grup de Recerques de les Terres de 
Ponent neix l’any 1976 en un moment 
en què als pobles de les terres de Lleida 
hi començava a haver certes inquietuds 
culturals i de recerca sobre el país. En 
aquest ambient, Mn. Joan Camps, ànima 
aglutinadora i fundadora del Grup, 
amb la col·laboració d’un grup reduït 
d’investigadors locals, s’inspiraren en 
la necessitat de trobar un espai on els 
investigadors locals i els investigadors 
professionals poguessin intercanviar 
experiències sobre la recerca històrica. 
Adolf Costafreda, un dels cofundadors 
del Grup de Recerques, matisava en un 
breu article que el Grup va néixer amb 
la necessitat de coordinar els esforços 
individuals i els dels petits grups locals 
per tal d’omplir, entre tots, aquell buit 
cultural que els preocupava. 

Aquest espai de trobada i de col-
laboració que es va definir, a poc a poc, 
es va anomenar inicialment Jornades 
d’Intercanvis, posteriorment Recer-
ques Lleidatanes, i finalment troba 
l’encaix en Jornada de Treball del Grup 
de Recerques, la qual continua essent 
el punt aglutinador dels historiadors i 
historiadores que hi assisteixen. Caldria 
remarcar, sobre aquestes jornades, que 
el Grup de Recerques ha tingut el gran 
encert d’organitzar-les cada any en 
poblacions i comarques diferents, fugint 
del plantejament estàtic d’un lloc fix on 
celebrar-les.

Durant aquests 34 anys d’història 
del Grup de Recerques s’han celebrat 
XXXIX Jornades de Treball i en aquests 
moments estem a punt de celebrar la 
Jornada XL i hem iniciat els treballs de 
programació de les jornades XLI i XLII. 
La valoració d’aquestes jornades és 
altament positiva. Creiem que aquest 
espai de trobada i col·laboració encara 
avui és viu i necessari i continua forta-
ment vinculat als estudis arqueològics 
i medievals, encara que amb una clara 
obertura a temes més populars de gran 
contingut que intenten ser de màxima 
actualitat, com ara les Jornades ori-
entades a l’estudi de la cultura rural i 
darrerament, l’estudi del fenomen del 
bandolerisme a Catalunya, vist des d’una 
perspectiva històrica ben àmplia. 

De fet, les publicacions d’aquestes 
Jornades de Treball han estat durant 
temps un referent clar a les terres de 

Lleida. La primera publicació del Grup, 
Els imprecisos límits de la Segarra, de 
Guiu Sanfeliu, encara que una edició 
modesta, continua essent un referent 
bibliogràfic a nivell català, el mateix 
s’esdevé amb l’edició del llibre de Josep 
M. Miró Rosinach, Esteles funeràries 
discoïdals de la Segarra, llibre altament 
reconegut a nivell científic internacional, 
i Els monestirs Cistercencs de la Vall del 
Corb, 

de diversos autors, va ser una de les 
primeres publicacions modernes amb 
novetats arqueològiques i documentals 
sobre el Císter, una autèntica primícia 
en aquells moments. Actualment, les 
publicacions estan classificades segons 
la seva línia temàtica, així doncs trobem 
la “Sèrie Blava” que correspon a l’edició 

de les Actes de les 

Grup de Recerques 
de les Terres de Ponent

Portada de la publicació Els monestirs 
Cistercencs de la Vall del Corb

Portada de la publicació Cultura Popular. Món 
rural i tradicions als segles xix i xx, corresponent 
a les Actes de la XXXVI Jornada de Treball, de la 
“Sèrie Blava”. 

Josep Ma. Miró Rosinach, recentment traspassat, durant la seva intervenció a la XXXVII Jornada de 
Treball sobre els Templers i Hospitalers, de l’any 2006.
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c o n e g u e m  e l s  c e n t r e s  d ’ e s t u d i s

Jornades de Treball, la col·lecció “CUM 
LAUDE” en reconeixement a la investi-
gació de tota una vida i la creació d’un 
Fons Documental i Bibliogràfic del Grup 
de Recerques, basat en bibliografia sobre 
la història local. 

Ara bé, tot i que la línia principal de 
treball del Grup de Recerques sempre 
han estat les Jornades i la publicació 
dels treballs aportats en elles, a redós 
d’aquesta activitat principal se n’han 
generat d’altres, com ara visites guiades 
a la població que acull la Jornada i la 
creació d’una circular interna per poten-
ciar la relació entre els membres del 
Grup fora de les Jornades tècniques. Dins 
del mateix Grup, s’han creat equips de 
treball interdisciplinaris que centren els 
seus esforços en investigacions puntuals 
dins el territori d’influència, a banda de 
les pròpies Jornades de Treball, com ara 
l’Equip Verdú que ha estudiat la torre 
de Verdú -i que hi ha redescobert un 

important Crist gravat a la pedra situat 
a la base interior de la mateixa torre-, i 
que actualment treballa en els elements 
decoratius i simbòlics de l’església de 
Verdú. Altres projectes actuals del Grup 
de Recerques són la recuperació de les 
pintures murals del gòtic lineal existents 
a l’església del Vilet i la creació d’un 
equip d’estudis numismàtics. Cal dir que 
en tot aquest camí s’ha comptat amb 
l’aixopluc administratiu i científic de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs necessari per 
tirar endavant els projectes comuns a les 
Terres de Ponent. 

Tancant la llista de projectes en curs, 
el més innovador i actual és la creació 
d’un lloc Web del Grup de Recerques el 
qual, tot i estar operatiu, encara està en 
creació; esperem inaugurar-lo oficial-
ment entre juliol i agost d’aquest any 
2010. Per fer-ne un tast podeu visitar-lo 
a l’adreça: www.verdudigital.net/grupde-
recerquesdeponent. 

Tot i l’esforç que esmercem en la 
descoberta i la corresponent gestió 
d’intercanvi d’estudis entre els membres 
del Grup, a nivell del nostre Ponent, els 
objectius s’han de veure necessariament 
ampliats per la connexió, a més gran 
nivell, a través de la Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana i 
l’Institut Ramon Muntaner i a través de 
les possibilitats que ens ofereix la xarxa. 
En aquest aspecte ens volem referir a la 
nostra participació a les Trobades dels 
Centres d’Estudis de les comarques de 
Lleida i a les Jornades del Recercat. D’una 
banda, les Trobades dels centres d’estudis 
lleidatans, ens han ofert la possibilitat 
de debatre sobre el paper dels centres 
d’estudis locals i les universitats, dos 
elements durant molt temps oposats i 
sense connexió científica i pedagògica. 
Mentre que les Jornades del Recercat 
han suposat, a través de l’agrupament de 
forces dels centres d’estudis lleidatans, 
el poder presentar i defensar el nostre 
candidat lleidatà als premis Recercat 
2010, inspirat en la gran tasca que Joan 
Busqueta i Riu ha professat als centres 
d’estudis i a la cultura xica del nostre 
país. Recentment lliurats els premis a 
Badalona, l’èxit d’aquest projecte comú 
inspirat des de les terres de Ponent, les 
més occidentals de Catalunya, ens ha fet 
constatar que aquest projecte ha estat, 
fins ara, el que més en xarxa ens ha 
connectat amb la resta de companys que 
conformen els centres d’estudis locals de 
Catalunya i els centres d’estudis locals 
veïns més propers, com els de la Franja 
de Ponent, Andorra i el sud de França, 
entre altres.

Amb un període de 34 anys d’activi-
tat, el Grup de Recerques de les Terres de 
Ponent ha experimentat un canvi gene-
racional, d’altra banda inevitable, que 
s’ha assolit amb èxit, gràcies a les noves 
generacions que, sense renunciar a l’es-
perit fundador i als èxits obtinguts, han 
estat capaços de redimensionar el propi 
Grup de Recerques i continuar treballant 
amb il·lusió per omplir el buit cultural 
existent i consolidar un espai de trobada 
comú. Creiem que hem de continuar 
buscant incansablement l’equilibri entre 
la recerca, l’actualitat i el sentiment de 
país necessari que ens permeti segui 
sumant esforços col·lectius. No sabem 
si ho aconseguirem, si morirem d’èxit o 
d’inanició, però de ben segur que hem 
d’intentar tirar-ho endavant. De moment, 
l’objectiu és complir els 50 anys.

miquEL torrEs i BEnEt

PrEsidEnt dEL gruP dE rEcErquEs dE LEs 
tErrEs dE PonEnt

Treball de camp de l’Equip Verdú del Grup de Recerques de les Terres de Ponent: documentació i estudi 
dels elements decoratius i simbòlics de l’església de Verdú. 

Dins del marc de la XXXIX Jornada de Treball celebrada a Anglesola el 13 de desembre de 2009 es va 
fer pública la intenció de presentar al Sr. Joan Busqueta al Premi Recercat 2010. 
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Temàtica del VIII Congrés de la CCEPC

Les trobades territorials de centres i grups 
d’estudi. L’exemple de les Terres de Ponent

D’uns anys ençà les trobades territori-
als de centres d’estudis i entitats similars 
han anat adquirint un pes important en el 
conjunt de les activitats dels centres d’es-
tudis. Són organitzades de molt diversa 
manera, a través de distintes formes i 
orígens de les convocatòries, que tenen 
la majoria d’elles una periodicitat anual. A 
vegades pot ser la mateixa administració 
(Patronat Eiximenis), un grup de centres 
amb el suport de l’IRM i la CCEPC (antiga 
diòcesi de Tortosa, Maresme, Barcelona, 
Terres de Cruïlla. Trobades Culturals 
Pirinenques, antiga Baronia d’Erampru-
nyà, etc.), un centre d’estudis comarcal 
(Penedès, Baix Llobregat, la Selva), o el 
fruit d’un acord entre l’administració i 
la CCEPC, amb la col·laboració de l’IRM, 
com és el de la trobada dels centres d’es-
tudis de les Comarques de Lleida. 

Les trobades propicien, en primer lloc 
i com a resultat immediat, coneixement 
entre persones responsables de centres, 
de la seva activitat i en alguns casos de 
la mateixa existència. El coneixement 
origina una mena de relacions de bon 
veïnatge. Saber que existeixen altres 
persones i centres que tenen objectius 
similars molt sovint sostreu del senti-
ment de soledat, d’aïllament que es pot 
donar, sigui en un poble petit o fins i tot 
en una ciutat. Progressivament també 
posa en contacte a persones que tenen 
un mateix interès en la recerca, de les 
quals tal vegada se’n coneixia l’obra. A 
mesura que avancen les trobades, del 
coneixement inicial es passa a un de més 
aprofundit, a l’intercanvi d’experiències, 
de contactes per moltes i diverses coses. 
Les relacions, amb el temps, es van 

convertint en projectes comuns entre 
persones i centres. Les trobades van 
derivant cap a debats d’interès global, 
més enllà d’explicar els objectius i les 
problemàtiques de cadascú. En alguns 
casos és plantegen temes concrets als 
quals es fan aportacions que han estat 
objecte d’un estudi específic. Es conviden 
persones que poden fer alguna aportació 
temàtica, o altres centres d’altres terri-
toris per explicar experiències concretes 
sobre les quals es té interès en treba-
llar-hi. El més interessant és veure com 
van afermant-se les relacions, com es va 
creant una espessa xarxa. I també veure 
com s’afegeixen nous centres o grups, 
sigui perquè s’han creat de nou o perquè 
s’ha entès que cal estar ben relacionat.

De les comarques de Lleida, de fora 
estant —i potser de dins també— anys 
enrere es tenia la sensació que l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs tenia tanta potència 

que s’ho menjava tot, que més enllà de 
l’institució depenent de la Diputació 
la densitat de centres i grups de les 
comarques de Lleida era molt inferior a 
la mitjana catalana. Les dues trobades 
celebrades fins ara —el dia 12 de juny 
s’haurà celebrat la tercera a Arbeca— 
han posat de manifest la falsedat de 
l’apreciació. Cada any s’ha fet una 
recerca exhaustiva de centres i associ-
acions similars que ha multiplicat per 
molt les expectatives. I el que és potser 
més important hem vist com s’han creat 
centres locals i comarcals nous amb la 
voluntat d’aglutinar un territori. A hores 
d’ara són ja moltes les comarques que 
tenen un centre que abasta tot el seu 
territori, o més enllà fins i tot. L’experi-
ència de les comarques de Lleida apunta, 
com totes les altres, molt positivament 
en la creació de coneixement, de xarxa 
i d’objectius.

II Trobada de centres d’estudis de les Comarques de Lleida, 13 de juny de 2009, Mollerussa

Els membres dels centres d’estudis 
assistents a la XVIII Assemblea General 
de la CCEPC celebrada a Riudoms el 27 
de febrer, van decidir la temàtica del vuitè 
congrés de la Coordinadora.

La Comissió de Recerca i Publicacions 
hi va fer una proposta amb tres opcions 
temàtiques: 

Treballar pel poble. Treballar pel 
barri: Compromís social i món local 
en el tardofranquisme i inicis de la 
transició democràtica als territoris de 
parla catalana. 

Vida, treball i participació en temps 
de guerra: Vida quotidiana al món local 

de la reraguarda als territoris de parla 
catalana.

Treball, mecanització i transport: 
De carro al carril. La mecanització del 
camp, els tallers, les fàbriques. Meca-
nització, industrialització i nous mitjans 
de transport al món local. 

La primera opció va ser la triada, 
en part pels actes que es preveuen amb 
motiu del 50è aniversari dels moviments 
veïnals. Tot i així, es va considerar que 
la tercera opció també podria omplir de 
continguts un altre futur congrés. 

El congrés, que tindrà lloc l’any 2011, 
proposarà recollir aportacions des de tots 

els territoris de parla catalana i, sobretot 
des del món local i dels barris de les 
ciutats, que presentin i estudiïn aspectes 
vinculats a les dinàmiques o iniciatives 
locals d’àmbit cultural, religiós o associ-
atiu pre-polític aparegudes en el període 
socialment efervescent i creatiu que va 
des d’aproximadament 1960 fins a l’any 
1980, en tot cas abans de la instituciona-
lització de l’autonomia (revistes i premis 
literaris, grups musicals i teatrals, entitats 
festives, grups de joves, associacions de 
veïns o de pares d’alumnes…). 

Ara toca començar a donar forma 
al congrés i implicar altres entitats i 
administracions. 
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Recordeu que...
- Podeu posar-vos en contacte amb la 
CCEPC al telèfon 93-324 8585 (ext. 
131 i 132) de 8,30h a 15h de dilluns a 
divendres.
- Com a centres d’estudis adherits a la 
CCEPC, l’assessoria Talaia pot respondre i 
solucionar les vostres consultes relacio-
nades amb temes legals, fiscals, laborals i 
comptables de forma totalment gratuïta. 
Podeu trucar al telèfon 93-264 03 56 (ext. 
203) o bé escriure a josep@talaia.info.
- Les publicacions que ens feu arribar a 
la seu de la CCEPC passaran a nodrir el 
fons de la biblioteca de l’Institut Univer-
sitari d’Història Jaume Vicens Vives de la 
Universitat Pompeu Fabra. Aquest fons 
pot ser consultat per qualsevol soci dels 
centres d’estudis.
- Per assabentar-vos dels nous centres 
adherits i de les notícies relacionades 
amb la CCEPC podeu visitar el web www.
ccepc.org.

“El món agrari a les terres de parla catalana”: 
diversitat temàtica i geogràfica

En aquest número de Frontissa 
aprofitem per oferir-vos un segon tastet 
d’imatges recollides per al projecte 
“El món agrari a les terres de parla 
catalana. Banc d’Imatges-Exposició 
2009-2010”. Aquest projecte de gran 
abast, organitzat a tres bandes -Coor-
dinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana, Institut Ramon Muntaner i 
Fundació del Món Rural- ha pres una 
gran volada, fet que era d’esperar degut 
al tema de referència: el món agrari. 
Amb unes 4000 imatges i escaig que 
s’han recollit fins al moment, el ventall 
de “mons agraris” que es pretén recollir 
i documentar se’ns obre amb totes les 
vessants i formes possibles. Trobem des 
de mobilitzacions sindicals a les capi-
tals del territori fins a veremes en llocs 
actualment urbanitzats, passant per 
feines mecàniques però bàsiques que 
des de sempre han estat en mans de 
dones; i totes aquestes imatges de les 
procedències geogràfiques més diverses. 
Totes aquestes facetes del món agrari 

estaran degudament documentades per 
tal de preservar els fets i la memòria 
que hi podem trobar i així posar-los a 
l’abast de tothom que hi tingui interès. 
L’aparador de tota aquesta feina serà el 
Banc d’Imatges que s’allotjarà a Memò-
ria Digital de Catalunya. 

Recordeu que per participar en el 
projecte, aquells que encara no ho heu 
fet, podeu posar-vos en contacte amb 
el punt de suport que us correspongui 
per territori:

-CCEPC: demarcacions de Barce-
lona, Girona, Catalunya del Nord i Illes 
Balears.

-IRM: demarcacions de Tarragona, 
Terres de l’Ebre, sud de la Franja, País 
Valencià i l’Alguer.

-Fundació del Món Rural: demar-
cació de Lleida, Andorra i nord de la 
Franja.

Encara esteu a temps de partici-
par-hi, per formar part del projecte i 
així tindre la possibilitat de mostrar a 
tothom quin “món agrari” és el vostre. 

Sa processó de Sant Isidre, Es Mercadal, 
1954. Fons “El món agrari a les terres de parla 
catalana” - Arxiu familiar Gómez-Gomila

Collita de l’arròs a l’Escala, cap a 1950. Foto: 
Joan Lassús. Fons “El món agrari a les terres 
de parla catalana” - Arxiu Històric de l’Escala-
Museu de l’Anxova i de la Sal

Dones de Montagut davant la Guàrdia 
Civil, anys 80. Fons “El món agrari a 
les terres de parla catalana” - Arxiu 
Fotografia Gómez Vidal S.L.

Homes i nen fent la verema. Fons “El món agrari 
a les terres de parla catalana” - Museu de la 
Vida Rural/Fons Aida Martí

Manifestació d’Unió de Pagesos a Barcelona, 
febrer de 2010. Foto: Pere Alberola. Fons “El món 
agrari a les terres de parla catalana” - Arxiu 
Unió de Pagesos

Dones treballant en un magatzem de taronja, 
anys 70. Fons “El món agrari a les terres de 
parla catalana” - Museu-Arxiu de la Taronja de 
Borriana
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L’Institut d’Estudis Catalans lliura 
un any més els Premis Sant Jordi

L’Institut d’Estudis Catalans va lliu-
rar el passat 22 d’abril els Premis Sant 
Jordi 2010, que integren el LXXIX  Cartell 
de premis i de borses d’estudi de l’IEC. 
El Cartell el conformaven trenta-quatre 
premis i set borses d’estudi per un valor 
de cent seixanta mil euros. Durant l’acte, 
el guanyador del Premi Prat de la Riba 
d’enguany, l’enginyer industrial Joan 
Carles Alayo i Manubens, va parlar en 
nom dels guardonats i va destacar la 
importància dels Premis Sant Jordi de 
l’IEC com un estímul per a les persones 
que es dediquen a la recerca. 

Joan Carlos Alayo va obtenir el Premi 
Prat de la Riba, dotat amb sis mil euros, 
pel treball L’electricitat a Catalunya, del 
qual el jurat va valorar el «rigor històric 
i tècnic en l’aportació a la història de 
Catalunya». Dins la mateixa categoria 
de premis generals, destaquen també 
el Premi de Medi Ambient i el Premi 
Jaume Camp de Sociolingüística, dotats 
amb sis mil euros. En aquesta edició, 
el Premi de Medi Ambient, que conce-
deix l’IEC juntament amb l’Obra Social 
Caixa Sabadell, es va atorgar a l’ecòleg 
marí i divulgador científic Josep Maria 
Gili i Sardà per «la seva trajectòria 

d’estudi d’investigació i difusió del 
coneixement sobre qualitat ambiental 
i patrimoni natural». D’altra part, el 
treball «Els japonesos a Catalunya i la 
llengua catalana: Comunitat, llengües 
i ideologies», de Makiko Fukuda, va ser 
el guardonat amb el Premi Jaume Camp 
de Sociolingüística, un premi instituït 
l’any 2001 per Òmnium Vallès Oriental 
i que, des de l’any passat, es convoca 
conjuntament amb l’IEC. En aquest cas, 
el jurat va valorar «la seva contribució 
innovadora al coneixement de la com-
plexitat sociolingüística de la Catalunya 
actual» i «la solidesa metodològica de la 
seva recerca».

A més dels premis generals, cadas-
cuna de les cinc seccions de l’IEC -Secció 
Històrico-Arqueològica, Secció de Cièn-
cies Biològiques, Secció de Ciències i 
Tecnologia, Secció Filològica i Secció 
de Filosofia i Ciències Socials- convoca 
dos premis, valorats amb quatre mil 
dos-cents euros cada un. 

En el transcurs de la celebració 
també es va donar a conèixer el Car-
tell de premis de la vuitantena edició. 
Des que es van instituir el 1914, els 
Premis Sant Jordi de l’IEC distingei-

xen les institucions i les persones que 
han contribuït, amb llurs activitats o 
treballs, a la consolidació i al prestigi 
de la recerca científica i de la cultura 
catalana, amb una incidència especial 
en la promoció dels joves investigadors 
de tots els àmbits de les ciències i les 
humanitats.

L’acte de lliurament dels Premis Sant 
Jordi 2010 va ser presidit per la con-
sellera de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, Montserrat Tura; el president 
de l’IEC, Salvador Giner; el vicepresident, 
Joandomènec Ros, i el secretari general, 
Romà Escalas. 

Premis amb motiu de l’Any 
Internacional de la Química

En la mateixa cerimònia també es 
van lliurar els premis als guanyadors de 
«Quins elements!», un concurs que ha 
estat obert a la participació dels estu-
diants de química de qualsevol àmbit 
(batxillerat, cicles formatius, llicencia-
tura o tercer cicle). «Quins elements!» és 
una de les activitats organitzades per la 
Societat Catalana de Química, filial de 
l’IEC, amb motiu de l’Any Internacional 
de la Química, que serà el 2011.
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Els dies 22 i 23 de maig de 2010 
va tenir lloc la VI edició del Recercat. 
Jornada de Cultura i Recerca Local dels 
Territoris de Parla Catalana a Badalona, 
Capital de la Cultura Catalana 2010. 

La fira estava ubicada a la Rambla 
de Badalona i comptava amb novetats 
respecte a l’any anterior: es va mantenir 
el format de carpa, tot i que se’n va 
ampliar l’espai, i es va instal·lar un nou 
àmbit per a la projecció d’una mostra 
d’audiovisuals produïts o en què han 
col·laborat centres i instituts d’estudis 
locals i comarcals. L’interior de la carpa 
estava dividit en diferents estands per 
àmbits territorials, on s’exposaven les 
publicacions, els díptics i els pòsters 
dels més de vuitanta centres i instituts 
d’estudis participants i es va reservar un 
espai per a la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut 
Ramon Muntaner i per a la llibreria. A 
més a més, també es va poder visitar 
l’exposició “Els centres i instituts d’es-
tudis: una xarxa de cultura i recerca al 
territori”, realitzada per la CCEPC i l’IRM. 
Van ser molts els badalonins i badalo-
nines que van visitar la carpa, sobretot 
dissabte a la tarda i diumenge al matí. 
Si el 2009 dèiem que havia estat l’any 
amb major assistència de públic local, 
enguany hem de dir que s’ha superat en 
molt la xifra de visitants.

El dissabte, 22 maig, al Cor de 
Marina, es van realitzar diferents pre-
sentacions, taules rodones i es van lliu-
rar els Premis RECERCAT. La primera de 
les activitats va ser la conversa “Jaume 
Vicens Vives: Renovació historiogràfica 
i espai local, amb motiu del centenari 
del seu naixement”, a càrrec de Josep M. 
Muñoz, director de la revista L’Avenç, i 
conduïda per Narcís Figueras, professor 
de la UOC, vicepresident de la CCEPC i 
membre del patronat de l’IRM. L’objectiu 
era contribuir als actes commemoratius 
de l’Any Vicens Vives recordant dife-
rents vessants de la seva trajectòria i 
plantejar el seu interès per l’espai local. 
Posteriorment, va tenir lloc la taula 
rodona “Estudis locals i valorització del 
territori: de la recerca al projecte”. Hi 

L’Institut Ramon Muntaner:
activitat i projectes

Premis Recercat 2010

Interior de la carpa del Recercat

“Jaume Vicens Vives: Renovació historiogràfica i espai local, amb motiu del centenari del seu 
naixement”, conversa amb Josep M. Muñoz conduïda per Narcís Figueras.
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van intervenir: el Sr. Eliseu Carbonell, de 
l’Institut Català de Recerca en Patrimoni 
Cultural: el Sr. Alfred Mauri, president 
de l’Associació d’Amics del Castell de 
Gelida, i el Sr. Pau Rausell, professor de 
la Universitat de València. La persona 
encarregada de moderar la taula va 
ser l’antropòloga vinculada a Amics de 
l’Ebre Eva Castellanos. Ambdues activi-
tats van comptar amb un elevat nombre 
de públic que va participar intensament 
en els debats que s’hi van generar.

A dos quarts de dues de la tarda, 
i en el mateix espai, es va procedir al 
lliurament dels premis RECERCAT 2010. 
Enguany, el centre d’estudis guardonat 
va ser el Grup d’Estudis Sitgetans, 
mentre que el premi de reconeixement a 
la persona vinculada als centes d’estudis 
va recaure ex aequo en la Sra. Mercè 
Renom Pulit i en el Sr. Joan J. Busqueta 
Riu, tots dos d’una brillant carrera aca-
dèmica i amb una destacada trajectòria 
dins del món dels centres d’estudis. El 
guardó que es va lliurar als guanyadors, 
en aquesta ocasió, va consistir en sen-
gles pintures de l’artista local Tomàs 
Martínez Suñol. L’acte va ser conduït per 
la periodista de TV3 Meritxell Ortiz. Us 
animem a que comenceu a preparar les 
vostres candidatures per al 2011, de ben 
segur que hi ha entitats i persones que 
mereixen ser reconegudes per la seva 
trajectòria, impuls, constància, etc.

Així mateix, durant les jornades 
també es van poder visitar a les depen-
dències del Club Natació Badalona les 
exposicions “La Setmana Tràgica als 
Barris de Barcelona: motius i fets”, 
organitzada pels Grups de Recerca Local 
de Barcelona amb el suport de l’Ajunta-
ment de Barcelona, Drets Civils i Institut 
de Cultura, la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana, Biblioteques 
de Barcelona, Catalunya Ràdio i Institut 
Ramon Muntaner; “Els nens refugiats 
a Figueres”, exposició realitzada per 
Rosa M. Moret amb la col·laboració 
de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà 
i el Museu Memorial de l’Exili i amb el 
suport de l’Ajuntament de Figueres; i 
“Esbart Català de Dansaires. Cent Anys 
d’Història 1908-2008”, realitzada per 
l’Esbart Català de Dansaires. 

Des de l’IRM volem agrair a l’Ajunta-
ment i al Museu de Badalona que hagin 
participat en l’organització; al Centre 

d’Estudis Ignasi Iglésias, al Centre 
d’Estudis Montjuïc, al CERHISEC. Centre 
de Recerca Històrica del Poble-sec, a 
l’Esbart Català de Dansaires, al Taller 
d’Història de Gràcia, al Taller d’Història 
del Clot-Camp de l’Arpa, a la Coordina-
dora de Centres d’Estudis de Parla Cata-
lana i, especialment, al Centre d’Estudis 
Besòs-Canyet i a l’Associació Sant Jordi. 
Festa Medieval de Badalona la seva col-
laboració, a més del suport de Badalona 
Comunicació, Catalunya Ràdio, Cor de 
Marina, Grup la Pau, El Punt, la Fundació 
Josep Irla, la Fundació Nous Horitzons, 
Presència, l’Organització Capital de la 
Cultura Catalana i Telemasos.

També volem agrair la implicació 
dels diferents centres d’estudis par-
ticipants i de les persones que hi van 
assistir. 

El 2011 el Recercat es trasllada a 
Escaldes-Engordany (Andorra) els dies 
14 i 15 de maig. Ja ho podeu anotar 
en les vostres agendes. Us anirem 
informant. 

Aprofitem per recordar-vos que 
podeu consultar la informació relaci-
onada amb els anteriors Recercat i els 
vídeos al nostre lloc web www.irmu.
org. 

I el 3 de juliol l’IRM celebrarà el 
seu setè aniversari. Coincidint amb 

aquesta efemèride hem organitzat la 
II Jornada Institut Ramon Muntaner. 
Cultura i Recerca en el Territori, que 
tindrà lloc a Móra la Nova. Com sabeu, 
l’objectiu d’aquesta jornada, de caràcter 
bianual, és convertir-se en un espai 
per a la difusió dels projectes que han 
rebut suport per part de l’IRM, així com 
crear una oportunitat per a l’intercanvi 
d’opinions i experiències i un espai de 
debat que permeti fer una diagnosi 
del funcionament i dels interessos del 
conjunt dels centres. Esperem comptar 
amb la vostra presència en el dia del 
nostre/vostre aniversari.

Per últim, cal destacar que, amb 
motiu de la tercera edició de les Jor-
nades Els Jocs en la Història: Cultura 
Material i Immaterial en el Joc, que es 
van celebrar a Figueres els dies 14 i 15 
de maig, es va presentar la publicació 
Espai de joc: patrimoni, turisme i festa, 
que correspon a les actes de la segona 
jornada, celebrada l’any passat a Tar-
ragona. El llibre ha estat editat per 
Aeditors i l’Institut Ramon Muntaner, 
amb el suport del Centre de Promoció 
de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana del Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació de la Gene-
ralitat de Catalunya i la Diputació de 
Tarragona. 

III Jornada Els Jocs en la Història: cultura material i immaterial en el joc. Figueres 2010.
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Llorenç Soldevila i Balart és pro-
fessor titular de filologia catalana a la 
Universitat de Vic des del curs 2005. En 
la seva formació combina el Doctorat 
en Filologia Catalana i la diplomatura 
de Magisteri. Va néixer a Monistrol 
de Montserrat, però actualment viu al 
Maresme, a Argentona. Membre del 
Centre d’Estudis Argentonins Jaume 
Clavell, del qual va ser president entre 
el 2000 i el 2009. Les seves línies prin-
cipals d’investigació són: la didàctica de 
la literatura, l’obra de Jacint Verdaguer 
i la memorialística al llarg del segle xx i 
les connexions de la literatura i el pai-
satge. Autor de nombroses obres entre 
les quals destaquem: Una novel·la són 
paraules. Introducció a l’obra de Mercè 
Rodoreda, Barcelona: Edicions Proa, 
2000; Ruta literària de Miquel Martí i 
Pol, Barcelona: Edicions Proa, 2004; Tot 
Porcel. D’Els comdemnats a Olympia a 
mitjanit, Barcelona: Edicions Proa, 2008 
i Agustí Bartra. Poeta auroral, Barcelona: 
Edicions Proa, 2009 i Geografia literària 
I. Comarques barcelonines, Barcelona: 

Entrevista a Llorenç Soldevila i Balart

Editorial Pòrtic, 2009. Aquest darrer títol 
forma part d’un gran projecte que ens 
explicarà a continuació. És coautor de 
nombrosos llibres de text de llengua i 
literatura catalanes i curador i antòleg 
de un gran nombre d’obres entre les 
que destaquem: DIVERSOS AUTORS, El 
Montseny i les Guilleries. Paisatge, mite 
i literatura. Argentona: L’Aixernador 
Edicions, 1990; amb Josep Camps, 
Amb tinta blava. Literatura catalana 
a les Balears i Pitiüses. Barcelona: 
Edicions Proa, 2001; DIVERSOS AUTORS, 
Ruta literària pel País Valencià. Mataró: 
Patronat de Cultura, 2001 i Jacint 
VErdaguEr, Canigó, Barcelona: Edicions 
Proa, 2002. Ha estat també comissari 
de dues exposicions: Verdaguer, un 
geni poètic, Barcelona: Biblioteca de 
Catalunya / Generalitat de Catalunya, 
2002 i Joan Alcover&Miquel Costa i 
Llobera. Classicisme&modernitat, Palma 
de Mallorca: Govern de les Illes Balears 
/ Generalitat de Catalunya, 2004. Actu-
alment és director de la col·lecció “Les 
Eines” de l’editorial Proa.

- Si en el darrer quart del segle xx la 
història era la matèria predominant en 
l’àmbit dels centres d’estudis, actual-
ment, quan ens referim a la seva acti-
vitat utilitzem el terme “estudis locals”. 
Quines creu que han estat les claus per a 
la diversificació dels camps d’estudi? 

- Segurament l’augment de nombre 
d’investigadors provinents de les més 
diferents àrees i, sobretot, els interes-
sos també diversos i d’àmbit més local 
d’aquests. Tot plegat, renovació gene-
racional, adscripció als centres de gent 
amb interessos investigadors transver-
sals, intensificació del coneixement 
per la microhistòria (social, econòmica, 
cultural…), la vertebració i organització 
dels diferents centres d’estudis al llarg 
i ample del país, ha fet que es produís 
aquest canvi quantitatiu i qualitatiu que 
ha donat un nou i esperançador horitzó 
als centres d’estudis locals.

- Si ens centrem en la literatura, 
des de quins enfocaments s’hi poden 
aproximar les entitats de recerca ter-
ritorials? Poden contribuir al seu millor 
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coneixement i difusió? Quina aportació, 
diferent a la que ja realitzen altres 
entitats culturals com les cases-museu 
d’escriptors o els centres de recerca uni-
versitaris, es podria fer des dels centres 
d’estudis?

- Crec que una fórmula eficaç d’in-
vestigació i de difusió seria fixar-se en 
quines relacions van tenir alguns dels 
grans escriptors en territoris concrets, 
a l’hora que caldria estudiar en pro-
funditat la producció d’autors locals 
en diferents èpoques a les publicacions 
periòdiques que seran veritables pous 
de sorpreses. En aquest sentit, hi ha 
molta feina per fer i quan es faci, ben 
feta, relacionant autors, obres i paisat-
ges, crec que millorarà la perspectiva 
de la riquesa cultural de cada part del 
territori. El cas més simptomàtic que ara 
tinc entre mans seria el de les Terres de 
l’Ebre. Hi ha molta producció literària 
local que s’hauria de desenterrar, estu-
diar i divulgar.

- El coneixement d’un determinat 
territori bàsicament s’ha fet sempre des 
de la geografia i la història. La literatura 
ens pot aproximar al coneixement d’un 
determinat paisatge, d’un lloc concret o 
de les formes de vida que s’hi han desen-
volupat? Com i de quina manera?

- De fet, en el nostre país, és rela-
tivament recent aquest acostar-se als 
paisatges geogràfics i humans a partir de 
la literatura. Per tant, tenim molt camp 
per córrer i, doncs, les metodologies, sent 
experimentals, permeten gran marge 
de maniobres. Primer caldria acabar de 
vincular les obres dels grans autors als 
territoris concrets en què varen crear i 
viure. Feina que en bona part encapçalen 
entitats com Espais escrits, que estruc-
turen diverses cases museus lligades 
amb la literatura. Però també revisant i 
divulgant com van veure aquests autors 
altres parts del país. Un cop realitzada 
aquesta primera macro aproximació, 
crec que la millor manera d’actuar en 
aquest sentit, serà intentant fer recerca 
de fonts documentals locals i comarcals 
que visualitzin molts dels autors i obres 
avui ignorats i de contextualitzar-los de 
tal forma que se n’evidenciï la impor-
tància literària, en primer lloc, però 
també sociològica i antropològica de 
tota aquesta producció literària al llarg 
dels 200 darrers anys. Aquesta seria una 
bona feina a fer des dels centres d’es-
tudis sempre que es realitzés de manera 
coordinada, rigorosa i contrastada. 

- En el món local és possible trobar 
literatura més enllà dels autors més 

coneguts o consagrats? Què canvia d’un 
lloc quan ha estat descrit o interpretat 
literàriament? 

- Tal com ja he avançat a les res-
postes anteriors, crec que hi ha molta 
literatura (bona, mediocre o anacrònica) 
de la qual se n’hauria d’evidenciar 
l’existència i s’hauria de conèixer i 
valorar. Només així serem capaços de 
dimensionar-ne la importància i la 
incidència en els canvis sociològics i 
culturals que s’han produït al llarg dels 
anys. I de quina manera aquesta base 
local ha pogut fer possibles grans figures 
nacionals i internacionals.

Un lloc, un paisatge, un cop ha estat 
descrit o interpretat literàriament, de 
la mateixa manera que abans era erm 
i ara pot ser conreat, sofreix un canvi 
profund perquè és vist amb uns altres 
ulls que no són els de la evidència més 
directa. Un creador ha transformat a 
partir dels seus sentiments i emocions 
allò que tothom veia igual i diferent 
i que, ara, artísticament ha pres una 
volada distinta: pels adjectius que en 
concreten els colors o que en ressalten 
els detalls. Mirar un paisatge del Baix 
Empordà abans o després de llegir Pla 
no té la mateixa transcendència. És la 
nostra mirada passada pel sedàs d’un 
gran descriptor. És, doncs, una visió més 

Presentació de l’obra Geografia literària. Comarques Barcelonines a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans el dia 25 de març de 2010.
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rica, complementada, essencialitzada 
d’un paisatge que no totes les sensibi-
litats veuen igual. 

- El patrimoni literari pot ser un ele-
ment de desenvolupament territorial? 
Què pot a aportar? Què caldria tenir en 
compte per al seu “bon ús”?

- Sens cap mena de dubte! Els països 
que ens porten molts anys d’avantatge 
en aquests aspectes, constaten la vali-
desa que la literatura pot tenir en el 
desenvolupament del territori concret 
en què està adscrita. És, turísticament, 
un valor afegit que, en alguns casos, 
pot convertir-se en troncal a l’hora 
de difondre una determinada imatge 
corporativa o territorial. A voltes pot 
ser essencial: què seria Osona sense els 
llocs literaris que hi aporten sobretot 
l’obra de Verdaguer i Martí i Pol? Quina 
dimensió no pren el paisatge de les 
Terres de l’Ebre quan l’interrelacionem 
amb la literatura de Sebastià Juan Arbó? 
Què en faríem de mites patrimonials i 
culturals com Montserrat, Santes Creus, 
Poblet o Sant Miquel de Cuixà sense 
l’aportació de primera magnitud que 
hi ha fet la literatura?

D’altra banda, el turisme cultural 
cada vegada agraeix més aquesta 
pluralitat de visions del paisatge que 
li pot aportar la literatura. El bon ús 
de tota aquesta força dinamitzadora 
que pot ser el discurs literari només 
caldria organitzar-lo i difondre’l amb 
breus guies i reculls de textos per tot el 
territori. Amb les marques orientadores 
que ens hauríem de trobar en l’entrada 
de pobles i ciutats i ben remarcades en 
els plànols i fulletons d’informació. Per 
poc que es fes una acció coordinada 
en aquest sentit, ràpidament veuríem 
quina incidència no tindria aquesta 
pràctica en la reinvenció i enriquiment 
de molts espais “turístics”.

- Ens podries parlar del teu projecte 
Geografia literària dels Països Catalans. 
Com sorgeix la idea, objectius, com s’ha 
materialitzat, quines aplicacions tindrà, 
quin ha estat el procés de creació.

- La idea d’aquesta geografia sor-
geix aproximadament ara fa trenta 
anys, quan vaig començar a fer de pro-
fessor de llengua i literatura a l’Institut 
Investigador Blanxart de Terrassa. Des 
del primer moment, vaig tenir clar que 

no volia transmetre els meus coneixe-
ments als alumnes seguint les rutinà-
ries metodologies de fer-los aprendre 
de memòria llargues llistes de dates i 
dades i textos dels autors. De seguida, 
vaig descobrir que primer m’havia de 
formar jo, descobrint literàriament, 
però també històricament i geogrà-
fica, els paisatges que configuraven 
el meu país. Calia treure’ls de l’aula i 
fer-los sentir la passió per les paraules 
confrontades als espais concrets que 
les havien prenyades. Allà, davant 
un paisatge o a l’interior d’una casa 
en què un escriptor havia concebut 
bona part de la seva obra, les lectu-
res en veu alta fetes pels alumnes 
prenien una transcendència nova, 
els arribaven els continguts i l’ex-
pressivitat amb molta més netedat i 
els commocionàvem de manera que 
era impossible que el mateix passés 
dins de l’aula.

La Geografia està programada 
per tenir deu volums que abracen 
tots els Països Catalans, organitzats 
per comarques i, dintre de cada 
comarca, per pobles i ciutats. Els 
llibres, és clar, a partir del moment 
que es publiquen són capses tan-
cades, difícilment s’hi pot afegir 
res. Evidentment que, malgrat buscar 
l’exhaustivitat, ens en quedaran, doncs, 
molts autors i obres fora. Serà gràcies 
al web endrets.cat, operatiu al portal 
de la Universitat de Vic, en el qual hi 
treballa un equip de quinze persones i 
que ja és consultable pel que es refereix 
a les comarques barcelonines, que en 
el futur l’obra dels deu volums tindrà 
continuïtat, tant pel que fa a correc-
cions que ens facin arribar els usuaris 
com a les ampliacions que s’hi podran 
anar fent.

D’altra banda el web, a la llarga, 
donarà moltes més aplicacions als 
usuaris siguin estudiants d’institut, 
universitaris, excursionistes, turistes 
culturals… perquè comptarà amb 
enllaços amb d’altres webs que donaran 
informació sobre gastronomia, temps 
meteorològic real, centres d’interès 
patrimonial, aspectes antropològics de 
festes i costums…

- Pot l’estudi de la literatura ajudar 
a crear una identitat territorial i social 
en relació als estudiants? Els referents 

propers són prou tinguts en compte en 
l’àmbit de l’ensenyament? 

- Conèixer a fons la literatura que 
han generat els nostres autors i, sempre 
que es pugui, relacionar-la amb paisat-
ges concrets, és de vital importància per 
reforçar l’imaginari col·lectiu que ha 
de tenir tota comunitat d’individus que 
vol ser lliure i sobirana. Aquesta pràc-
tica que hauria de ser consuetudinària 
del públic adult, imagineu-vos quina 
potència no ha de tenir en les ments 
en formació dels nostres estudiants. És 
més, si no connecten amb aquest nostre 
imaginari, ho faran amb un altre que, 
òbviament, l’ignora. Així doncs, crec de 
vital importància que els professors i 
mestres puguin servir-se de tot aquest 
ventall de possibilitats formadores que 
la Geografia els pot brindar. Malgrat 
els progressos que s’han fet d’ençà la 
recuperació de la Generalitat crec que, 
de fa uns anys, hem caigut en una mena 
de conformisme i cofoisme, que sí que 
poden exercir les nacions amb estat, 
però que nosaltres no podem perme-
tre’ns, si no és de manera suïcida.
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Vida i final dels moriscos valencians,
un llibre que commemora l’expulsió de 1609

El passat any es van commemorar 
els 400 anys de l’expulsió dels moris-
cos de les terres valencianes. Entre les 
exposicions, els congressos, els actes 
diversos i les publicacions de treballs 
que tracten aquest tema, l’Institut 
d’Estudis Comarcals de la Marina Alta 
(IECMA) vol destacar la monografia Vida 
i final dels moriscos valencians, de Joan 
Francesc Mira. L’editorial que el publica 
és Bromera, en la col·lecció Grans 
Obres, però el llibre que hui tractem és 
una coedició de Bromera i l’IECMA. Es 
tracta d’una edició especial fruit de la 
col·laboració entre les dues entitats que, 
a més, conté un apartat específic sobre 
la comarca de la Marina Alta, escrita per 
l’historiador Pasqual Costa Cholbi. 

L’inici del final dels moriscos valen-
cians es va produir amb la publicació 
del decret d’expulsió el 22 de setembre 
de 1609 però anteriorment des dels 
moments de la conquesta i ocupació 
del nou Regne de València es pot con-
siderar que ja havia començat l’expulsió 
parcial i l’arraconament progressiu de la 
població musulmana. Algunes revoltes 
mudèjars foren considerades com actes 
de traïció i s’aprofitaren per anul·lar els 
antics tractats de rendició. Progressiva-
ment se’ls va anar despullant de drets, 
religió, llengua i costums, finalment de 
terres i llocs. Allò que ara imaginem 
com a tolerància entre els practicants 

de les diferents religions no era realment 
tal cosa, sinó simple coexistència. Una 
societat i l’altra s’excloïen mútuament. 
La separació dels mudèjars respecte als 
cristians era ben clara: vivien en els seus 
propis pobles i només una minoria de la 
població musulmana habitava les more-
ries, els barris que els estaven reservats 
dins de les viles o ciutats. 

El 1609 es va promulgar el decret 
d’expulsió massiva de la població d’ori-
gen musulmà, convertida a la força 
durant la guerra de les Germanies 
(1525). Aquesta ordre significava exiliar 
violentament, i de colp, una tercera part 
dels habitants del Regne de València. En 
cap altre territori tindria un efecte tan 
extens i profund. El nostre país ja no 
tornaria a ser el mateix, ni des del punt 
de vista nacional, ni religiós, ni cultural, 
ni lingüístic, ni d’ocupació del territori, 
ni de poblament o de producció agrària. 
La crisi en què es va veure sumit l’antic 
Regne de València no es va superar del 
tot fins quasi un segle després. 

Les terres que actualment componen 
la comarca de la Marina Alta tingueren 
una gran importància en l’expulsió dels 
moriscos. Només cal apuntar algunes 
dades: a diferència d’uns altres llocs, 
quasi el seixanta per cent de la població 
corresponia a aquesta comunitat; pel 
port de Dénia, i després pel de Xàbia, 
n’embarcaren cap el nord d’Àfrica més 

de 42.000, tots els de la Marina Alta 
però també de les comarques veïnes (la 
Safor, el Comtat o la Marina Baixa) i a la 
Vall de Laguar es produí una de les dues 
rebel·lions més importants que tingue-
ren lloc en tot el territori valencià. 

El llibre Vida i final dels moriscos 
valencians coeditat per Bromera i l’Ins-
titut d’Estudis Comarcals de la Marina 
Alta consta de 128 pàgines, dividides 
en una introducció sobre l’expulsió a 
la Marina Alta i tres capítols d’àmbit 
general. En el text introductori es fa un 
resum dels fets comarcals, d’algunes 
característiques particulars com ara la 
distribució del poblament, de les viles 
cristianes i dels assentaments mudèjars 
i moriscos, del problema de la pirateria, 
dels episodis d’expulsió a través dels 
ports de Dénia i Xàbia, de la rebel·lió 
morisca concentrada en la Vall de 
Laguar o la seua repressió per part de 
les tropes cristianes encapçalades pel 
general Mexía. 

El primer capítol es titula Sarraïns 
i tracta sobre la situació dels mudèjars 
des de la conquesta de Jaume I fins 
la guerra de la Germania, parla de les 
aljames i les moreries, de l’estructura 
socioeconòmica i la segregació entre 
les dues societats: la musulmana i la 
cristiana. Batejats és el títol del segon 
capítol on es descriu la situació dels 
moriscos o cristians nous una vegada 

Portada del llibre Vida i final dels 
moriscos valencians

Interior del llibre de Joan F. Mira.
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batejats massivament i a la força; els 
intents d’assimilació cultural i religiosa 
per part de l’Estat i l’església catòlica; 
la persecució de la Inquisició; la consi-
deració de les terres de moriscos com 
a lloc de predicació i evangelització; 
o el paper de la noblesa valenciana. Es 
descriu el procés de degradació social, 
econòmica i cultural sofrida al llarg del 
segle xVi. Però la població morisca es va 
resistir a aqueix intent d’assimilació, 
continuaren practicant la religió, la 
llengua i les costums musulmanes en 
secret. Aquest procés de resistència 
a l’assimilació es descriu en l’apartat 
Sempre ‘moros’. 

El tercer capítol s’anomena Expul-
sats i explica el procés mitjançant el 
qual s’arriba a la solució final, a l’ex-
pulsió. Felip II tingué en les seues mans 
l’ordre d’expulsió però no es va atrevir. 
Fou el seu fill Felip III, aconsellat pel duc 
de Lerma i altres, qui finalment signà 
el decret. Aquest apartat ens descriu 
el procés d’expatriació, l’organització 
de l’operació administrativa i militar, 
la designació dels ports d’expulsió i els 
llocs d’arribada en les costes magrebi-
nes, el nombre d’expulsats i les con-
seqüències. L’apartat anomenat Final 
és una mena de conclusió. Les últimes 
planes ens ofereixen uns textos sobre 
processos inquisitorials, sobre el decret 
de desarmament dels moriscos, una 
carta del duc de Gandia al rei parlant 
del procés d’expulsió, etc. També es pot 
consultar el llistat dels llocs de moriscos 
segons Henri Lapeyre de la Geografia 
de la España morisca. Finalment hi ha 
una cronologia dels fets i la bibliografia 
emprada. 

La presentació del llibre Vida i final 
dels moriscos valencians és tot un luxe, ja 

que està il·lustrat amb 150 fotografies a 
tot color i de gran format, amb els esce-
naris dels fets, els personatges clau, la 
reproducció dels documents de l’època, 
pintures il·lustratives com ara la sèrie 
dels quadres que representen l’expulsió 
dels moriscos en els diferents ports de 
partida (Vinaròs, el Grau de València, 
Dénia o Alacant), els de la resistència 
morisca de la Mola de Cortes o la Vall 
de Laguar, i el del desembarcament en el 
port d’Orà. L’enquadernació s’ha realitzat 
en cartoné, la sobrecoberta està plastifi-
cada, i s’ha emprat paper estucat de 150 
grams. La qualitat de l’obra és important, 
no tan sols per la presentació, també per 
les il·lustracions i, sobre tot, pel text de 
Joan Francesc Mira. 

Joan Francesc Mira (València, 
1939) és hel·lenista i antropòleg, i és, 
sobretot, un dels nostres millors escrip-
tors actuals, conegut de sobra. Entre 
l’extensa producció escrita, destaquen 
títols com Borja Papa, Viatge al final del 
fred, Els treballs perduts, Purgatori o El 
professor d’història. Ha estat guardonat 
tres vegades amb el Premi de la Crítica 
Catalana per les tres últimes novel·les 
i amb el Premi Nacional de Traducció i 
la Medalla d’Or de la ciutat de Florència 
per la versió de La divina comèdia de 
Dant Alighieri. En la col·lecció Grans 
Obres de Bromera, ha publicat, amb un 
èxit extraordinari, els volums: Els Borja. 
Família i mite; Sant Vicent Ferrer. Vida 
i llegenda d’un predicador; La prodigi-
osa història de Vicent Blasco Ibáñez; 
Almansa 1707. Després de la batalla i 
València per a veïns i visitants. Els dos 
últims distingits amb el Premi al Llibre 
Millor Editat de l’Any per la Direcció 
General del Llibre de la Generalitat 
Valenciana. 

La col·lecció Grans Obres de 
Bromera amb llibres de gran format i 
profusament il·lustrats pretenen popu-
laritzar el temps, l’espai, la vida i l’obra 
dels personatges clau en la història i la 
literatura valencianes. 

L’Institut d’Estudis Comarcals de 
la Marina Alta també ha commemorat 
aquesta efemèride al llarg del 2009 
amb tota una sèrie d’activitats com 
ara la publicació anual del calendari 
L’empremta morisca a la Marina Alta: 
400 anys de l’expulsió, de P. Costa i M. A. 
Noguera; l’exposició itinerant Els moris-
cos a la Marina Alta que es va inaugu-
rar a Pedreguer el 3 d’abril i a partir 
d’aqueixa data ha visitat i visitarà tots 
els pobles de la comarca fins l’octubre 
d’enguany; l’audiovisual Moriscos, els 
valencians oblidats produït per InfoTV 
o el 5è Congrés d’Estudis de la Marina 
Alta. Aquest es va realitzar el passat 
mes d’octubre i va estar dedicat mono-
gràficament als 400 anys de l’expulsió 
dels moriscos. L’èxit del 5è Congrés ha 
quedat avalat per la participació de 
vora 250 congressistes, 30 comuni-
cacions i 5 ponències que han posat 
al dia els estudis i les investigacions 
sobre aquesta temàtica. A més a més, 
ha participat en l’edició de La senda de 
l’èxode. Els moriscs de la Marina Alta i 
la seua empremta després de 1609, d’A. 
Mas i Forners, J. Mas i Martí i J. Noguera 
i Mengual. 

Recalcar que Vida i final dels moris-
cos valencians és una magnífica obra, 
molt ben escrita i presentada. Estem 
segurs que la seua lectura els resultarà 
molt interessant i profitosa. 

institut d’Estudis comarcaLs 
dE La marina aLta

Des del port de Dénia embarcaren cap al nord d’Àfrica bona part dels moriscos de la Marina Alta 
i de les comarques veïnes

Les torres com la d’Ambolo (Xàbia) controlaven 
les cales amagades de la costa abrupta de la 
Marina Alta per prevenir desembarcaments de 
naus corsàries
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El Servei de Gestió Documental, Arxius 
i Publicacions (SGDAP) té per objectiu el 
desenvolupament del sistema de gestió 
documental de l’Ajuntament de Girona, 
l’Arxiu Municipal, el Centre de Recerca i 
Difusió de la Imatge (CRDI) i el Servei de 
Publicacions. Les dependències del servei 
s’ubiquen en les dues seccions de l’Arxiu 
Municipal: l’Arxiu Administratiu, situat a 
l’edifici consistorial de la plaça del Vi, i 
l’Arxiu Històric de la Ciutat, a la placeta 
de l’Institut Vell, 1, on també s’ubiquen el 
CRDI i el Servei de Publicacions.

L’Arxiu Municipal és el servei espe-
cialitzat de l’Ajuntament en la gestió, el 
tractament i la conservació de la docu-
mentació. Les seves funcions bàsiques 
són: servir l’Ajuntament de Girona quan 
necessita qualsevol antecedent a l’hora de 
tramitar els afers administratius, donar les 
pautes per organitzar la documentació des 
del mateix moment de la seva creació a les 
oficines municipals i crear els instruments 
de descripció necessaris (inventaris, catà-
legs, índexs) per tal de poder localitzar i 
oferir als ciutadans la documentació que 
sol·licitin i que no estigui afectada per 
cap restricció legal al seu lliure accés. 
Per aquest motiu, és l’òrgan responsable 
de la implantació i desenvolupament del 
sistema de gestió documental (SGD), la 
funció del qual és el seguiment efectiu 
de la tramitació de tots els documents 
generats per l’Ajuntament de Girona i té 
els següents objectius específics:

1. L’agilitació de la tramitació admi-
nistrativa.

2. La normalització de la documenta-
ció administrativa.

3. L’organització homogènia i eficaç 
de la documentació administrativa tant a 
oficines com a l’Arxiu Administratiu.

4. La racionalització de les polítiques 
de conservació de la documentació, ja 
sigui en suport paper o en suport elec-
trònic.

La planificació i organització del SGD 
depèn del SGDAP i la seva implantació es 
realitza des de l’Arxiu Administratiu, que 
és la unitat que acull la documentació de 
creació més recent per part de les oficines 
municipals i que, atesa la seva vigència, 
és d’utilitat directa per a l’administració 
municipal. Paral·lelament, i amb l’objectiu 
de coordinar totes les actuacions que es 
portin a terme en aquest àmbit, el juny de 
2002 es creà per acord de la Comissió de 
Govern la Comissió de Gestió Documental 
i Anàlisi de Tramitacions.

El Servei de Gestió Documental, 
Arxius i Publicacions (SGDAP) 
de l’Ajuntament de Girona

Altrament, el SGDAP també participa 
de la responsabilitat de gestionar els fit-
xers amb dades de caràcter personal i, per 
aquest motiu, forma part de la Comissió 
Tècnica de Seguretat de Dades i és res-
ponsable, també, d’una de les dues desig-
nacions previstes per als Administradors 
de Seguretat de Dades de l’Ajuntament. 
La funció d’aquesta comissió és la de 
vetllar per a la protecció de les dades que 
puguin afectar la intimitat de les persones, 
les restriccions en el seu accés i la seva 
cessió i ús, d’acord amb el que preveu la 
legislació específica al respecte.

L’Arxiu Històric de la Ciutat acull i 
gestiona tota la documentació que, prèvia 
avaluació i selecció, produeix i ha produït 
al llarg dels segles l’Ajuntament de Girona 
com a institució de govern de la Ciutat, 

sobretot a partir fonamentalment del 
segle xiV, i que han estat conservats per tal 
de deixar constància i testimoni de l’actu-
ació municipal. No obstant, atesa la funció 
de vetllar per la recuperació del patrimoni 
documental no produït directament per 
l’Ajuntament, però vinculat al municipi 
de Girona per raons socials, econòmiques, 
culturals o de qualsevol altra mena, a l’Ar-
xiu Històric de la Ciutat s’hi poden trobar 
els expedients de llicències d’obres, d’ober-
tura d’establiments, els plans d’ordenació 
urbana, els projectes d’obres municipals, 

Ajuntament de Girona. CRDI (Josep Maria Oliveras)

Ajuntament de Girona. CRDI (Josep Maria Oliveras)

els padrons d’habitants i tots els padrons 
impositius municipals, les actes del Ple i 
de la Comissió de Govern, etc., però també, 
documentació de particulars (arquitectes, 
metges, fotògrafs, artistes, etc.), d’empre-
ses i d’altres organismes i associacions 
que han volgut preservar el seu patrimoni 
documental. Una i altra documentació es 
troba a disposició de tots els ciutadans 
per tal que puguin consultar-la, realitzar 
les seves investigacions o reclamar els 
seus drets.

 Quant als documents en imatge, 
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aquests són gestionats pel CRDI, òrgan 
especialitzat que fou creat el 1997 amb 
la missió de conèixer, protegir, fomentar, 
oferir i divulgar el patrimoni fotogràfic i 
cinematogràfic de la ciutat de Girona. La 
iniciativa té els seus orígens en l’Arxiu 
d’Imatges de l’Ajuntament de Girona, 
creat el 1982. Des d’aleshores, els seus 
fons s’han incrementat notablement, 
passant de les 6.000 fotografies de l’inici 
a les més de 3.600.000 que es conser-
ven actualment, procedents en la seva 
major part de donacions de fotògrafs 
professionals o afeccionats, empreses, 
associacions o col·leccions familiars. 
Durant tot aquest temps els projectes 
destinats a la difusió i a la innovació 
han estat constants. 

Entre els projectes més significatius 
portats a terme pel CRDI cal fer esment 
de l’organització de les Jornades Imatge 
i Recerca que se celebren cada dos anys 
des de 1990 que són un referent en 
l’àmbit de la fotografia patrimonial i la 
creació d’unes infraestructures per a la 
conservació dels materials fotogràfics 
i audiovisuals. També són projectes 
importants la publicació de col·leccions 
sobre fotografia, de les quals la Bibli-
oteca de la Imagen i la de Girona. 
Fotògrafs són les més significatives; 
la realització d’exposicions virtuals i 
la creació d’audiovisuals sobre tècnica 
fotogràfica publicats al web del Servei; 
la publicació d’una metodologia per a 
la gestió de fons i col·leccions; i també 
la implicació en el desenvolupament de 
software per a la gestió de la imatge 
digital i en el disseny de l’arxiu digital.

Les Jornades Imatge i Recerca han 
centrat l’actuació en l’àmbit formatiu. 
D’ençà de l’any 1990, i amb periodici-
tat biennal aquest fòrum de debat ha 

convocat uns 150 – 200 especialistes en 
cada edició procedents en la seva major 
part de l’àmbit català i espanyol. Pel que 
fa a la temàtica de les ponències pre-
sentades, aquesta ha abastat aspectes 
prou diversos: la conservació i avaluació 
de les imatges, el foment de la presa de 
consciència en relació als drets d’autor i 
de propietat intel·lectual dels fotògrafs, 
la introducció i l’ús de les noves tecno-
logies, les possibilitats de les imatges 
per als investigadors, el tractament 
específics dels materials videogràfics i 
cinematogràfics, l’estructura i experi-
ència de propostes estrangeres (França, 
Holanda, Alemanya, Itàlia, Canadà, 
Estats Units, etc.), així com aportacions 
vinculades a l’àmbit de la descripció, la 
història de la fotografia i dels proces-
sos fotogràfics o a l’estat de la qüestió 
dels centres que conserven imatges. 
Paral·lelament, i en col·laboració amb 
l’Associació d’Arxivers de Catalunya, les 
Jornades han permès la celebració de 
tallers monogràfics sobre conservació 
de fotografies.

El caràcter pioner del CRDI en la 
gestió i tractament dels materials foto-
gràfics, així com la seva dilatada tasca 
de difusió i la seva contribució a la cre-
ació del llenguatge i els procediments 
propis de la gestió i conservació de les 
fotografies li ha suposat un reconeixe-
ment a escala nacional i estatal que es 
concreta principalment en l’atorgament 
del Premi Nacional 2009 que atorga 
el SEDIC (Sociedad Española de Infor-
mación y Documentación Científica) a 
la millor contribució a la innovació en 
la gestió de col·leccions fotogràfiques 
custodiades en arxius, biblioteques i 
centres de documentació.

La producció editorial de l’Ajun-

tament de Girona es coordina des del 
Servei de Publicacions. Especialment 
actiu d’ençà de 1980, les diferents 
publicacions (450 títols) s’integren en 
més de 30 col·leccions que abracen 
diferents temes (història, art, fotogra-
fia, urbanisme, etc.) vinculats sempre a 
l’àmbit social i territorial gironí.

L’Arxiu Municipal, i especialment 
l’Arxiu Històric de la Ciutat i el CRDI, 
disposen d’una interessant Biblioteca i 
Hemeroteca. Es tracta d’una col·lecció 
que, a més dels fons del Servei de 
Publicacions, inclou publicacions tant 
especialitzades com genèriques per al 
suport a la investigació i que sumen 
prop de 18.000 volums i 1.000 títols 
de publicacions periòdiques, des del 
segle xV i des de 1794 fins l’actualitat, 
respectivament. 

Finalment, el web de l’SGDAP aplega 
informació i recursos de l’AMGi, del CRDI 
i del Servei Municipal de Publicacions, 
entre els quals cal remarcar la consulta 
lliure i gratuïta a documentació digi-
talitzada: de prop d’un milió i mig de 
pàgines de premsa, 50.000 fotografies 
(i referència a més de 500.000), més 
de 1.000 hores de vídeo, 320 hores 
de ràdio i més de 1.600 documents 
gràfics (cartells, gravats, programes de 
mà, etc.). A més de recursos específics 
sobre efemèrides de la ciutat, la història 
urbana de Girona, tècniques i procedi-
ments fotogràfics com el daguerreotip, 
la cronofotografia o l’albúmina, etc.

Joan Boadas i rasEt, caP dEL sErVEi dE gEstió 
documEntaL, arxius i PuBLicacions (sgdaP)

LLuís-EstEVE casELLas i sErra, caP dE La sEcció 
dE gEstió documEntaL i arxius

daVid igLésias i FrancH, tècnic suPErior dEL 
crdi

Ajuntament de Girona. CRDI (Josep Maria Oliveras) Ajuntament de Girona. CRDI (Josep Maria Oliveras)
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El Museu Verdaguer de Folgueroles,
un actiu per al patrimoni literari català

El 25 de juliol de 1936 s’inaugurava 
el Museu Verdaguer als baixos de la 
que havia estat la casa d’infantesa del 
poeta romàntic i figura cabdal de la 
Renaixença Jacint Verdaguer (1845-
1902). Si la guerra civil no hagués segat 
la iniciativa, el museu de Folgueroles 
hauria seguit la trajectòria dels museus 
literaris que per aquella dècada s’obrien 
i funcionaven a Europa.

Passada la guerra, i en ple fran-
quisme, a iniciativa de la societat civil 
es va crear l’entitat Amics de Verdaguer 
que amb molts entrebancs va aconse-
guir crear l’associació impulsora del 
nou museu. La Casa Museu Verdaguer 
de Folgueroles es va inaugurar el 18 
de juny de 1967 coincidint amb els 
actes commemoratius del centenari de 
l’Esbart de Vic promoguts pel Patronat 
d’Estudis Osonencs. S’hi traslladà també 
la Biblioteca Popular fins aleshores ubi-
cada a l’Ajuntament. El museu, a través 
de voluntaris d’Amics de Verdaguer, 
s’obria a hores concertades i els caps 
de setmana. 

La primera museografia del museu va 
consistir en recrear els espais d’una casa 
de poble tal com era a l’època del poeta. 
Els atuells de la cuina i el mobiliari els 
van aportar de manera desinteressada 
els folguerolencs i folguerolenques que 
volien rendir homenatge al seu convilatà 
més il·lustre.

A la dècada de 1980, amb l’arribada 
de la democràcia i la restauració de la 
Generalitat de Catalunya, el museu va 
iniciar un nova etapa amb reptes impor-

Ploma i tinter a la taula del poeta, Casa Museu 
Verdaguer. Autor: Jordi Vila, FJV

tants com la restauració i consolidació 
de l’edifici. Fou a partir de la dècada de 
1990 que es va dissenyar la museogra-
fia actual, es va començar a obrir en 
horari fix i es van posar les bases pel 
que havia de ser un museu literari per 
al segle xxi.

El visitant que avui arriba a la Casa 
Museu Verdaguer, situada al número 7 
del carrer Major de Folgueroles, troba un 
edifici de petites dimensions, construït 
a mitjans del segle xVii, que conserva la 
memòria de la que fou la primera casa 
familiar del poeta. A la planta baixa pot 
fer un recorregut per les etapes biogrà-
fiques de l’autor amb elements adaptats 
per a persones amb dificultats motrius 
i sensorials. Les cambres del primer pis 
reprodueixen elements de la vida quo-
tidiana d’un poble de l’època, alguns 
elements que van pertànyer a l’escriptor 
i es pot llegir una carta manuscrita sobre 
la mort de la mare del poeta. Al segon 
pis, o dalt més alt, es poden visitar l’ex-
posició Paisatges traçats per Verdaguer 
que inclou els croquis que el poeta va 
traçar durant les seves excursions pels 
Pirineus, i una col·lecció de peces de 
l’artista Perejaume. En el mateix espai es 
pot visionar un suggeridor audiovisual 
sobre la dramàtica trajectòria de l’autor 
amb diversos idiomes o bé visionar altres 
vídeos entre els quals destaquem A les 
envistes del Ter que proposa un itinerari 
unint els paisatges i les obres literàries 
dels dos poetes més populars nascuts a 
la Plana de Vic: Verdaguer (segle xix) i 
Martí Pol (segle xx).

Les dimensiones reduïdes del museu, 
l’interès patrimonial del nucli històric i 
la bellesa de l’entorn dins l’Espai Natural 
Guilleries - Savassona, ens permeten 
entendre Folgueroles com un museu 
obert. La Casa Museu Verdaguer és el 
punt de partida d’una ruta literària de 
deu punts que ens guia pel poble i ens 
permet conèixer les cases, els escenaris 
vitals i els elements erigits a la memòria 
del poeta que van des del modernisme 
de Josep M. Pericas, passant pel nou-
centisme de Manolo Hugué, l’abstracció 
geomètrica de Pablo Palazuelo, fins al 
land art de Perejaume. 

Ermita de la Damunt, Folgueroles. Autor: Jordi Vila, FJV Cuina, Casa Museu Verdaguer. Autor: Jordi Vila, FJV
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La Casa Museu Verdaguer va entrar 
al Registre de Museus de la Generalitat 
de Catalunya l’any 2009 i actualment 
està gestionada per la Fundació Jacint 
Verdaguer (FJV) amb seu en el mateix 
edifici. L’objectiu principal de la insti-
tució és conservar, estudiar i donar a 
conèixer la vida i l’obra de l’autor de 
L’Atlàntida i de Canigó. Pel que fa a la 
conservació del llegat verdaguerià es 
custodien manuscrits —pocs, la majoria 
es troben a la Biblioteca Nacional de 
Catalunya—, edicions de la seva obra, 
objectes personals de l’artista i els valors 
i referents intangibles que la vida i l’obra 
de Verdaguer han generat en l’imaginari 
del poble català. Pel que fa a l’estudi de la 
seva obra, la FJV compta amb patrons que 
són destacats verdagueristes, forma part 
de la Societat Verdaguer i té un conveni 
de col·laboració amb la Càtedra Verda-
guer d’Estudis Literaris de la Universitat 
de Vic. En quant a la difusió, el museu 
treballa en diversos camps que tenen 
com a objectiu primordial fer que l’obra 
de Verdaguer sigui vigent per al lector 
d’avui i que la llengua parlada, o si voleu 
la paraula dita, torni el significat a mots 
poc usuals en la llengua oral. En aquest 

sentit ofereix Rutes literàries pels Llocs 
Verdaguerians de Folgueroles, de la Plana 
de Vic i de La Gleva i Vinyoles. També 
realitza activitats i tallers per a escoles 
de tots els nivells educatius i altres col-
lectius, edita llibres amb la col·laboració 
d’Amics de Verdaguer i produeix altres 
materials relacionats amb el poeta i orga-
nitza activitats literàries al llarg de l’any, 
entre les quals cal destacar la Quinzena 
Literària que se celebra anualment pel 
mes de maig per celebrar l’aniversari del 
naixement del poeta.

Des de l’any 2007 la FJV ha fet una 
aposta decidida per ser present a la 
xarxa amb la creació del lloc web www.
verdaguer.cat. El web —traduït a sis idi-
omes— és un aparador a nivell mundial 
de les activitats que s’hi realitzen. En 
els darrers temps ha entrat a les xarxes 
socials i actualment està treballant en el 
projecte Ajuda’ns a trobar Verdaguer, una 
proposta de recerca col·laborativa que 
pretén identificar tots els carrers, places, 
institucions o monuments que porten el 
nom del poeta i que es troben arreu dels 
Països Catalans.

Així mateix, la FJV desenvolupa 
projectes i activitats destinats a l’estudi 

i difusió de l’obra del poeta i del patri-
moni literari en general. És en aquest 
sentit que des de l’any 2005 forma part 
de l’associació Espais Escrits. Xarxa del 
Patrimoni Literari Català amb seu en el 
mateix museu Verdaguer. Espais Escrits 
(EE) és una associació privada sense 
ànim de lucre, constituïda amb l’objectiu 
d’articular els vincles entre cases, museus, 
fundacions, arxius, associacions, bibliote-
ques, grups d’estudi i persones vinculades 
amb el llegat tangible i intangible dels 
escriptors que han configurat la cul-
tura catalana, per tal de cartografiar el 
patrimoni literari català a través de les 
institucions que vetllen i en promouen 
la lectura i els estudis. Cal destacar la 
vitalitat dels prop de quaranta socis que 
formen actualment l’associació i especi-
alment el Mapa Literari Català que uneix 
geografia i literatura i ens permet viatjar 
virtualment per tot el món a través dels 
textos escrits pels autors associats a EE. 
Per a més informació es pot visitar www.
espaisescrits.cat i www.mapaliterari.cat.

carmE torrEnts Buxó

dirEctora dE La Fundació Jacint VErdaguEr

sEcrEtària d’EsPais Escrits

Casa Museu Verdaguer. Autor: FJV Interior de la Casa Museu Verdaguer. Autor: FJV
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gordi i sErrat, Josep (2009). L’evolució 
del paisatge forestal a les terres giro-
nines a la segona meitat del segle xx. 
Girona: Associació d’Història Rural de 
les Comarques Gironines. 265 p.

Tot i que la regió de Girona ha estat 
sempre una àrea amb una presència 
forestal important, l’extensió del bosc 
ha enregistrat avenços i reculades a 

mesura que la pressió sobre ell ha anat 
variant. Durant el darrer mig segle 
hem assistit a una etapa de ràpida 
reforestació que ha canviat el sentit 
d’una tendència multisecular cap el 
retrocés de la superfície arbrada en 
favor de l’agricultura. El simple contrast 
entre fotografies actuals i fotografies 
velles, com es fa en l’apèndix del llibre 
que ressenyem, és eloqüent. L’objectiu 
d’aquesta monografia de Josep Gordi, 
professor de geografia física a la Uni-
versitat de Girona i autor de nombrosos 
estudis sobre el paisatge forestal, és 
analitzar amb detall aquesta evolu-
ció recent per determinar-ne la seva 
dinàmica i les seves fases, així com per 
extreure’n conclusions sobre possibles 
escenaris futurs. L’enfocament és molt 
plural i es proposa abordar-ho utilitzant 
fonts i eines diverses, que comprenen 
des de les sèries estadístiques als relats 
literaris o a testimonis orals, passant 
evidentment per la generació d’imatges 
cartogràfiques sobre la distribució dels 

diversos tipus de bosc i alguns fenòmens 
que els afecten. Una de les aportacions 
significatives del llibre el constitueix el 
fet de manejar no tant el concepte de 
bosc -massa ambigu i polisèmic- sinó el 
de tipologies forestals, un terme d’encu-
nyació recent que permet classificar els 
boscos en unitats que comparteixen una 
mateixa base florística, ecològica i silvi-
cultural. L’autor no només reconstrueix 
l’evolució i composició de la superfície 
forestal, tant en boscos públics com pri-
vats, sinó que es fixa en tots aquells ele-
ments que hi han incidit, destacant-hi la 
demanda industrial -especialment la de 
suro i la de fusta per pasta de paper-, la 
demanda de carbó vegetal i llenya per 
consum domèstic, l’abandonament de 
les zones agrícoles,... i, en aquest marc, 
presta una atenció especial als incendis, 
que si bé sempre han estat un element 
característic dels paisatges mediterra-
nis, s’han vist potenciats per la creixent 
enresinació del territori.

Enric saguEr

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

Quaderns de la Selva [Santa Coloma de 
Farners], núm. 21 (2009). 462 p. [Edita: 
Centre d’Estudis Selvatans]

Quaderns de la Selva és la publicació 
que edita anualment el Centre d’Estudis 
Selvatans. Enguany ha arribat al número 
21 i s’hi troben articles aportats per 
investigadors de diferents àmbits sobre 

el territori de la Selva històrica, a més 
de ressenyes de llibres relacionats amb 
la comarca i un recull de la bibliografia 
comarcal i de les activitats del Centre.

En la present edició destaquen 
diversos articles que se centren en 
l’època contemporània. En concret, dos 
treballs que expliquen com es visqué 
la Setmana Tràgica a Anglès, la Cellera 
de Ter i Santa Coloma de Farners, una 
biografia del mestre Josep Moreno Pallí, 
un estudi sobre migracions des de les 
comarques gironines a la ciutat de Reus 
i un breu apunt del poema A la Mare de 
Déu del Far del poeta Ramon Garriga.

També són nombrosos als articles 
que abasten diferents períodes. Ens 
referim a l’estudi de la història de l’hos-
pital de pobres de Tossa de Mar, el del 
subtipus d’equinoderms presents en el 
litoral selvatà, un altre que recupera el 
traçat de l’antic camí de Vilobí d’Onyar 
a Girona i la proposta del pla director 
del castell d’Hostalric. 

Menys nombrosos, però igual d’in-
teressants, són els estudis centrats en 
els períodes prehistòric i antic, medieval 
i modern: la descoberta de jaciments 
en els termes municipals d’Aiguaviva 
i Fornells de la Selva, la història de la 
construcció i descripció de la font gòtica 
de Blanes i l’anàlisi de l’actuació del 
Consell de la Universitat de Lloret de 
Mar durant el període austriacista de la 
Guerra de Successió, respectivament.

El Centre d’Estudis Selvatans, fundat 
el 1983, celebrà l’any passat 25 anys, 
motiu pel qual s’organitzaren unes 
jornades sota el títol La Selva. Territori 
en transformació. El darrer número 
dels Quaderns de la Selva n’inclou la 
crònica i el recull de les comunicacions 
que s’hi llegiren, comunicacions que 
giraren entorn de les transformacions 
històriques i actuals de la comarca des 
dels punts de vista urbanístic, medioam-
biental, toponímic i econòmic.

gErard BuxEda i maJoraL
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anguEra, Pere (2009). Complements cir-
cumstancials. Reus: Centre de Lectura 
de Reus (Assaig; 116). 237 p.

Complements circumstancials és un 
llibre ple de vida del recent traspassat 
Pere Anguera, historiador i professor de 
la Universitat Rovira i Virgili. Al volum 
s’hi donen la mà tres perfils que a primer 

cop d’ull xoquen: els articles periodístics 
que publicava quinzenalment al diari 
El Punt, curts i sovint punyents; les 
presentacions-pròlegs que va escriure 
com entrada d’obra diversa -seva i 
d’altri-, reflexions pausades, en la que hi 
destacava l’aportació, i en alguns casos 
la valoració; i un calaix de sastre en 
format de notes sentimentals i home-
natges, expressió íntima d’amistats. El 
llibre ha estat, com molt bé s’insinua al 
pròleg, un material del que havia escrit 
aquí-allà, que ajuntat ofereix una visió 
harmoniosa. Els articles porten la frescor 
de la immediatesa del moment -escrits 
entre el 2004 i el 2009- en temes que 
el neguitejaven o on hi volia posar 
cullerada, no en va ell tenia criteri, des 
de la total llibertat, amb responsabilitat. 
Articles que passaven per donar opinió 
d’afers polítics monàrquics o republi-
cans, nacionals i estatals, del present 
o del passat, posant el dit a la nafra en 
actuacions sovint bregoses contra la 

nació, opinant també en temes espor-
tius, en la dignificació de persones del 
passat i del present, en afers estricta-
ment reusencs, etc. La seva ironia, pers-
picaç, representava una alenada d’aire 
fresc a una premsa entestada a filtrar 
insinuacions del què vol dir i que no va 
més enllà del què vol dir. El segon bloc 
del llibre són les presentacions d’obra, 
titulat com quaranta-un pròlegs, que 
donen idea del seu pòsit intel·lectual, 
ja que prologà des de llibres de poesia, 
a llibres d’art, a monografies comar-
cals o locals, etc. amb el punt de ser 
pròlegs instructius, sobretot en llibres 
d’història, definitoris de l’estat de la 
qüestió del tema tractat, aspecte que 
conferia complementarietat a l’obra 
que es presentava. El volum permet, en 
suma, destriar què era què i qui era qui, 
i sobretot entendre allò que ell sentia, 
sabia i pensava.

antoni gaVaLdà

uniVErsitat roVira i VirgiLi

santEsmasEs, Josep [ed.] (2009). Els pro-
cessos migratoris a les terres de parla 
catalana. De l’època medieval a l’actu-
alitat. Valls: Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana; Institut 
Ramon Muntaner; Federació d’Instituts 
d’Estudis Comarcals del País Valencià; 
Universitat de València; Acció Cultural 
del País Valencià; Cossetània Edicions 
(Publicacions de la Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana; 
6). 771 p.

La trajectòria de congressos (i de les 
corresponents actes) organitzats per la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana comença a merèixer 
que algú escrigui una llarga reflexió 
que n’hauria d’elogiar la coherència i 
els resultats des del primer realitzat 
l’any 1994. 

Ara, tanmateix, ens hem de limitar 
a presentar les actes del VII congrés 
celebrat a València l’octubre de 2008, 
un dels principals mèrits del qual fou 
l’elecció de la temàtica i la perspec-
tiva amb què s’abordà. Els 800 anys 
del naixement de Jaume I van servir 
d’excusa per a tractar els moviments 
migratoris, un element fonamental en 
la configuració dels nostres països. I, en 
aquest cas, la tradició establerta per la 
Coordinadora i la preocupació pel rigor 
científic van portar, sense que en cap 
moment s’afirmés explícitament, a què 
a la pràctica s’evités la temptació de 
la “divagació moralista” en què temes 
com aquest sovint cauen. En realitat, el 
que caracteritza els treballs publicats 

al llibre d’actes és el plantejament de 
preguntes pertinents per tal d’entendre 
la lògica de les migracions en cada con-
text determinat, incloses les migracions 
dels últims anys que han transformat la 
nostra realitat.

Per tant, encara que pugui semblar 
un tòpic, estem parlant d’un llibre de 
referència per a qui estigui mínima-
ment interessat en les migracions. ¿En 
quants altres llocs podria trobar treballs 
que anessin des de l’Edat Mitjana fins 
a l’actualitat, amb ponents de prestigi 
i comunicacions ben variades? Uns 
mèrits que, en bona part, són el fruit 
d’una excel·lent col·laboració entre 
l’àmbit universitari i els centres d’es-
tudis, i d’un plantejament del congrés 
que també va pensar a incloure temes 
com la llengua, la literatura i el material 
etnogràfic. Comptat i debatut, un total 
de dues conferències, vuit ponències i 
trenta-dues comunicacions farcides de 
suggeriments estimulants.

JosEP maria Pons i aLtés

uniVErsitat roVira i VirgiLi
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150 autògrafs: Centre de Lectura de Reus 
(2010). Reus: Centre de Lectura de Reus 
(Assaig; 118). 323 p.

Àgora Cultural [Andorra la Vella], núm. 
14 (desembre 2009). [Edita: Societat 
Andorrana de Ciències] 28 p.

Aguaits [Dénia], núm. 27-28 (2009). 170 
p. [Edita: Institut d’Estudis Comarcals de 
la Marina Alta]

aLBErtí VidaL, Vicenç (2010). La viuda 
astuta: Traducció i adaptació de La 
vedova scaltra de Carlo Goldoni. Maó: 
Institut Menorquí d’Estudis (Capcer; 
23). 144 p.

aLcaLdE, Gabriel; saña, Maria (2009). Sis 
mil anys vivint a la vora dels aiguamolls 
de la vall d’en Bas. Besalú: Amics de 
Besalú i el seu Comtat. 133 p.

aLVarado costa, Joaquim (2009). El negoci 
del suro a la comarca de la Selva. Del 
segle xviii a mitjan segle xx. Santa Coloma 
de Farners: Centre d’Estudis Selvatans 
(Estudis i Textos; 12). 165 p.

Annals de l’Institut d’Estudis Empordane-
sos [Figueres], núm. 40 (2009). 492 p.

Annals del Centre d’Estudis Comarcals 
del Ripollès [Ripoll], (2007-2008). [Edita: 
Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès]. 
291 p.

Annals del Patronat d’Estudis Històrics 
d’Olot i comarca [Olot], núm. 20 (2009). 
[Edita: Patronat d’Estudis Històrics d’Olot 
i comarca], 481 p.

Aplec de treballs [Montblanc], núm. 28 
(2010). 237 p. [Edita: Centre d’Estudis de 
la Conca de Barberà]

argiLés, Caterina (2010). Una ciutat 
catalana en època de crisi: Lleida, 1358-
1500: Els treballs, els salaris, la producció 
agrícola i els preus a través dels llibres 
d’obra de la Seu Vella. Lleida: Institut 
d’Estudis Ilerdencs (Xicar Llibres d’His-
tòria; 2). 340 p.

armangué, Joan; VaLriu, Caterina [cur.] 
(2009). Illes i insularitat en el folklore 
dels Països Catalans. Alguer: Arxiu de 
Tradicions de l’Alguer. 227 p.

arnaBat, Ramon; castiLLo, Jesús; sancHo, 
Daniel (2009). La repressió del primer 
franquisme al Baix Penedès (1939-1945). 
Valls: Cossetània. 421 p. [Col·laboració de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs]

arroyo i JuLiVErt, S.; roVira i canELa, Roser; 
soLé i Jordà, Àstrid (2009). Un cop fort 
i sec: Història del Ball de Bastons del 
Vendrell (1733-2008). Valls: Cossetània; 
Institut d’Estudis Penedesencs; L’Embar-
cada. 205 p.

BaLLús casòLiVa, Glòria [et al.] (2009). El 

patrimoni festiu de Manresa: La Dansa. 
Materials per a la seva història. Manresa: 
Farell editors; Ajuntament de Manresa; 
Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural 
del Bages (Patrimoni festiu; 4). 107 p. 
[Amb el suport del Centre d’Estudis del 
Bages]

BarruLL, Carles; EsPuny, Elena [ed.] (2010). 
Els jocs en la història: Espais de joc: patri-
moni, turisme i festa (Tarragona: 17 i 18 
de juny de 2009). Móra la Nova: Institut 
Ramon Muntaner; Aeditors. 191 p. 

BarruLL, Carles; Jané, Oscar [ed.] (2010). 
La Guerra Civil a la Ribagorça: Textos i 
pensaments sobre la República, la guerra 
i l’exili al Pirineu. Benavarri: Centre 
d’Estudis Ribagorçans; Pagès editors 
(Humanitats; 2). 247 p.

BErnat, Pasqual (2010). Científics d’Osona: 
Diccionari històric i biobibliogràfic dels 
científics nascuts o vinculats a Osona. 
Vic: Patronat d’Estudis Osonencs (Osona 
a la Butxaca; 28). 335 p.

BotEy, Jaume (2010). Alpha 63: fets i 
llegat. L’Hospitalet de Llobregat: Centre 
d’Estudis de l’Hospitalet (Col·lecció Jose-
fina Gómez Olivares; 1). 112 p.

camPs, Esperança (2010). Zero graus. Maó: 
Institut Menorquí d’Estudis (Petit format; 
22). 62 p.

Campsentelles [Sant Fost de Campsen-
telles], núm. 12 (2009). 161 p. [Edita: 
Centre d’Estudis Santfostencs – Amics 
de Cabanyes]

caroL masana, Fina; EstEVE nadaL, Rosa M. 
(2009). Les veus de la memòria. Memòria 
oral de la República, la Guerra Civil i el 
Franquisme a Sant Pere de Riudebitlles 
(1931-1945). Sant Pere de Riudebitlles: 
Institut d’Estudis Penedesencs; Ajun-
tament de Sant Pere de Riudebitlles; 
Memorial Democràtic. 168 p.

cErVEra BoLEt, Pere; moraLEs FErnándEz, 
marc (2009). Can Freixedas: Història 
d’una casa modernista. [Vilafranca del 
Penedès]: Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès; Institut d’Estudis Penedesencs; 
Edicions i Propostes Culturals Andana. 
125 p.

Cinga. Anuari de l’Institut d’Estudis del Baix 
Cinca - IEA [Fraga], núm.10 (2009). 128 p. 
[Edita: Institut d’Estudis del Baix Cinca]

constans sErrats, Lluís G. (2009). Lle-
gendes. La serpent dels casalots i altres 
llegendes. Banyoles: Centre d’Estudis 
Comarcals de Banyoles. 141 p. 

Cooperació Catalana [Barcelona], núm. 
328 (gener 2010). 27 p. [Edita: Fundació 
Roca i Galès]

Cooperació Catalana [Barcelona], núm. 

329 (febrer 2010). 27 p. [Edita: Fundació 
Roca i Galès]

Cooperació Catalana [Barcelona], núm. 
330 (març 2010). 31 p. [Edita: Fundació 
Roca i Galès]

Cooperació Catalana [Barcelona], núm. 
331 (abril 2010). 31 p. [Edita: Fundació 
Roca i Galès]

Del Penedès [Vilafranca del Penedès], 
núm. 20 (primavera-estiu 2009). 99 p. 
[Edita: Institut d’Estudis Penedesencs]

Del Penedès [Vilafranca del Penedès], 
núm. 21 (tardor 2009). 100 p. [Edita: 
Institut d’Estudis Penedesencs]

Dovella [Manresa], núm. 102 (hivern 
2009). 48 p. [Edita: Centre d’Estudis del 
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2010). 48 p. [Edita: Centre d’Estudis del 
Bages]

El Pitiús 2010. Almanac per a Eivissa i For-
mentera (2009). Eivissa: Institut d’Estudis 
Eivissencs. 174 p.

El Sot de l’Aubó [Canet de Mar], núm. 30 
(desembre 2009). 35 p. [Edita: Centre 
d’Estudis Canetencs] 

El Sot de l’Aubó [Canet de Mar], núm. 31 
(març 2010). 35 p. [Edita: Centre d’Estu-
dis Canetencs]

Els estudis i la premsa local al segle xxi: 
Vol. I: La premsa local (2009). Palma de 
Mallorca: Institut d’Estudis Baleàrics. 
392 p.

EroLEs, Lluís; LLorac, Salvador (2009). La 
postguerra en un municipi de l’Alt Pene-
dès. Sant Sadurní d’Anoia (1939-1952): 
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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 del Castell de Gelida (Gelida)
5. Arrels Cultura (Caldes d’Estrac)
6. Arxiu de Tradicions de l’Alguer (l’Alguer)
7. Arxiu Festiu Catalunya. Fundació Privada (Barcelona)
8. Associació Catalana de Documentació Històrica Patrimonial i Familiar 
(Sant Vicenç de Castellet)
9. Associació Cultural “Modilianum” (Moià)
10. Associació Cultural Baixa Segarra (Santa Coloma de Queralt)
11. Associació Cultural del Matarranya (Calaceit)
12. Associació Cultural del Montserrat (Collbató)
13. Associació de Cultura del Comú de Particulars (la Pobla de Segur)
14. Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines (Girona)
15. Associació Grup de Recerca de Cerdanya (Puigcerdà)
16. Ateneu Popular de Calonge (Calonge)
17. Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover)
18. Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell (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’Altafulla (Altafulla)
27. Centre d’Estudis d’Avià (Avià)
28. Centre d’Estudis de Gavà (Gavà)
29. Centre d’Estudis de Granollers (Granollers)
30. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà (Montblanc)
31. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (Flix)
32. Centre d’Estudis de les Garrigues (les Borges Blanques)
33. Centre d’Estudis de l’Hospitalet (l’Hospitalet de Llobregat)
34. Centre d’Estudis de Montjuïc (Barcelona)
35. Centre d’Estudis de Sant Cebrià (Sant Cebrià de Vallalta)
36. Centre d’Estudis de Sant Pere de Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor)
37. Centre d’Estudis del Bages (Manresa)
38. Centre d’Estudis del Besòs-Canyet (Badalona)
39. Centre d’Estudis del Gaià (Vila-rodona)
40. Centre d’Estudis del Lluçanès (Prats de Lluçanès)
41. Centre d’Estudis del Priorat (Torroja)
42. Centre d’Estudis del Voltreganès (Sant Hipòlit de Voltregà)
43. Centre d’Estudis dels Ports (Morella)
44. Centre d’Estudis d’Isona i Conca Dellà (Isona)
45. Centre d’Estudis d’Ulldecona (Ulldecona)
46. Centre d’Estudis Escalencs (l’Escala)
47. Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (Terrassa)
48. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias (Barcelona)
49. Centre d’Estudis Lacetans (Solsona)
50. Centre d’Estudis Locals d’Alaior - Fòrum 3r Mil·lenni (Alaior)
51. Centre d’Estudis Molletans (Mollet del Vallès)
52. Centre d’Estudis Mont-rogencs (Mont-roig del camp)
53. Centre d’Estudis Pirineu Natural (la Seu d’Urgell)
54. Centre d’Estudis Planers (Santa Bàrbara)
55. Centre d’Estudis Ribagorçans (Benavarri)
56. Centre d’Estudis Riudomencs “Arnau de Palomar” (Riudoms)

57. Centre d’Estudis Santfostencs “Amics de Cabanyes” (Sant Fost de 
Campsentelles)
58. Centre d’Estudis Santjustencs (Sant Just Desvern)
59. Centre d’Estudis Selvatans (Santa Coloma de Farners)
60. Centre d’Estudis Seniencs (la Sénia)
61. Centre d’Estudis Sinibald de Mas (Torredembarra)
62. Centre de Documentació. Ecomuseu dels Ports (Horta de Sant Joan)
63. Centre de Lectura de Reus (Reus)
64. Centre de Recerca Històrica del Poble-sec - CERHISEC (Barcelona)
65. Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà” (Mollerussa)
66. Centre de Recerques i Estudis “Mogoda” (Santa Perpètua de Mogoda)
67. Centre d’Estudis “Lo Lliscó” (Mas de Barberans)
68. Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà (Montblanc)
69. Centre Miró de Mont-roig del Camp (Mont-roig del Camp)
70. Centre Picasso d’Orta - Associació UNESCO (Horta de Sant Joan)
71. Cercle d’Estudis Històrics i Socials “Guillem Oliver” del Camp de 
Tarragona (Tarragona)
72. Col·lectiu de Recerques Arqueològiques de Cerdanyola (Cerdanyola)
73. Consell Cultural de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu)
74. Esbart Català de Dansaires (Barcelona)
75. Espai de Recerca (Molins de Rei)
76. Espais Escrits - Xarxa del Patrimoni Literari Català (Folgueroles)
77. Fent Història - Associació Catalana d’Estudis Històrics (Barcelona)
78. Fundació Bosch i Cardellach (Sabadell)
79. Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (Lleida)
80. Fundació Roca i Galès (Barcelona)
81. Grup d’Estudis d’Esplugues (Esplugues de Llobregat)
82. Grup d’Estudis Locals (Sant Cugat del Vallès)
83. Grup d’Estudis Sitgetans (Sitges)
84. Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze (Sant Quirze del Vallès)
85. Grup de Recerca de Cervelló (Cervelló)
86. Grup de Recerca Folklòrica d’Osona (Folgueroles)
87. Grup de Recerques de les Terres de Ponent (Sant Martí de Maldà)
88. Grup d’Història del Casal (Mataró)
89. Institut d’Estudis Baleàrics (Palma de Mallorca)
90. Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (Pedreguer)
91. Institut d’Estudis Comarcals del Montsià (Amposta)
92. Institut d’Estudis Comarcals del Pla d’Urgell (Mollerussa)
93. Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (Ontinyent)
94. Institut d’Estudis del Baix Cinca (Fraga)
95. Institut d’Estudis Eivissencs (Eivissa)
96. Institut d’Estudis Empordanesos (Figueres)
97. Institut d’Estudis Gironins (Girona)
98. Institut d’Estudis Penedesencs (Vilafranca del Penedès)
99. Institut d’Estudis Vallencs (Valls)
100. Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Girona)
101. Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (Adrall)
102. Institut Menorquí d’Estudis (Maó)
103. L’Arboç ACTHIVA’T (l’Arboç)
104. Museu Arxiu de Santa Maria - Centre d’Estudis Locals de Mataró 
(Mataró)
105. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (Olot)
106. Patronat d’Estudis Osonencs (Vic)
107. Patronat Francesc Eiximenis (Girona)
108. Societat Andorrana de Ciències (Andorra la Vella)
109. Societat Arqueològica Lul·liana (Palma de Mallorca)
110. Taller d’Història de Gràcia (Barcelona)
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