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e d i t o r i a l

Convicció i tenacitat 
davant dels canvis polítics

Publicació semestral de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana Desembre 2010 - núm. 20

Les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya conformaran –al Principat– nou 
govern que, guanyi qui guanyi, no es consti-
tuirà, tal com asseguren els grups majoritaris 
actuals, emprant la fórmula dels dos darrers 
períodes legislatius. La primavera vinent tin-
drem –a l’Estat espanyol– eleccions munici-
pals.  També, l’any vinent es convocaran elec-
cions a les Corts Valencianes, al Parlament 
de les Illes Balears i a les Cortes de Aragón. 
A partir d’aquests processos electorals en 
alguns casos es consolidaran continuïtats 
i en d’altres hi entraran cares i propostes 
noves. Són els necessaris canvis polítics que 
conforma la regeneració democràtica a partir 
del vot emès pel ciutadà. Més enllà de les il-
lusions i/o decepcions personals o col·lectives 
que emergeixen dels resultats electorals i 
de les conseqüents formacions de govern, 
sempre, davant del canvi -sigui quin sigui- 
ens queda el dubte, se’ns apareix el temor que 
els nous governs, els nous responsables de 
les àrees que ens afecten, perdin sensibilitat 
envers les propostes que els centres d’estudis 
i els organismes que els representem –CCEPC 
i IRM– hem anat construint. Temor incre-
mentat per les circumstàncies actuals de la 
crisi que obliga i justifica brandar estisores a 
tort i a dret. Dubte i temor afegits a la eterna 

peresa d’haver d’explicar una vegada més què 
fem i què som. Ho farem és clar, les vegades 
que calgui, tenint però l’interna convicció 
que s’hauria de saber ja què són els centres 
d’estudis, de la mateixa manera com se sap 
que és un museu, una biblioteca, un arxiu o 
una universitat. Haver d’explicar només què 
fem i què volem fer per mirar de trobar punts 
d’encontre amb les polítiques públiques de les 
administracions. 

Contra el temor, sovint infundat,  hem de 
constatar que amb el pas dels anys s’ha incre-
mentat per molt el coneixement i la valoració 
de la feina feta pels centres d’estudis, a nivell 
municipal, comarcal i autonòmic o nacional. 
Contra el dubte ens queda la claredat, la 
convicció, la fermesa, el desacomplexament, 
la tenacitat i el sentit de servei al territori i a 
la cultura. Difícilment tot això es pot obviar o 
menystenir. I sovint per sort i justícia, des de 
moltes administracions, s’aprecia i es valora 
com a ingredient necessari i imprescindible 
de la societat a la que volem servir. 

A hores d’ara, davant dels canvis i sempre, 
ens cal donar a entendre que som com el pa de 
cada dia, necessitat per la cultura i el territori, 
en la definició de les politiques culturals que 
estructuren, consoliden i ens alliberen de les 
vulgaritats poderoses. 
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Els màsters universitaris en Gestió cultural: 
reptes i oportunitats

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

La introducció del Procés de Bolonya 
al sistema educatiu universitari espanyol 
ha suposat una bona oportunitat per a les 
Universitats catalanes de donar resposta 
a les noves demandes formatives de la 
societat. En aquest sentit, ha aparegut 
una gran oferta de màsters i postgraus 
que han procurat focalitzar especialment 
en les noves realitats professionals, com 
seria el cas de la gestió cultural. 

Els inicis de la professió a Catalunya
Si fem una mica de memòria recor-

darem que els inicis de la gestió cultural 
com a professió es situen amb la consti-
tució dels primers ajuntaments democrà-
tics i a la necessitat d’haver de gestionar 
unes activitats culturals que fins feia ben 
poc, eren inexistents de la programació 
municipal. La formació en gestió de la 
cultura brillava per la seva absència i el 
primer col·lectiu de professionals de la 
gestió cultural només disposava de molt 
entusiasme i de la pràctica adquirida des 
dels diversos moviments associatius. La 
dècada dels 80 es va caracteritzar per 
la posada en marxa d’un gran nombre 
d’equipaments culturals, la qual cosa 
va suposar la incorporació d’una nova 
fornada de professionals que provenien 
de formacions molt heterogènies. No 
va ser fins els 90 quan van començar a 
aparèixer associacions professionals amb 
l’objectiu de defensar els interessos pro-
fessionals del col·lectiu de treballadors i 
legitimar aquestes noves professions de 
la cultura des de la pràctica quotidiana i 
el dia a dia dels equipaments culturals. 

No obstant aquestes associacions 
professionals també van posar en evi-
dència una forta necessitat de reflexionar 
i treure conclusions que permetessin 
no només millorar la gestió sinó també 
contribuir a una millor capacitació dels 
professionals. 

Aquesta mateixa necessitat de con-
solidar aquests nous perfils professionals 
que es va produir a principis dels 90, va 

crear també la demanda de formació 
especialitzada per part dels treballadors 
culturals, que en molts casos només 
disposaven de referències estrangeres 
com a model de bones pràctiques. Les 
universitats catalanes es van implicar en 
aquesta demanda social i professional i 
progressivament van anar incorporant 
cursos sobre gestió cultural i gestió del 
patrimoni en la seva oferta de màsters i 
postgraus propis

El nou Espai Europeu d’Educació 
Superior (EEES)

L’anomenat Procés de Bolonya es 
caracteritza per l’adopció d’un sistema 
fàcilment comparable de titulacions 
a nivell europeu per mitjà d’un únic 
sistema de crèdits (European Credit 
Transfer System - ECTS) que afavoreix 
la mobilitat d’estudiants, professors i 
personal administratiu de les universi-
tats i altres institucions d’ensenyament 
superior a Europa. Dins d’aquest marc, la 
creació de titulacions oficials en l’àmbit 
de la Gestió cultural pren tot el sentit. 
Capacitar no només per l’exercici diari 
de la professió sinó també per posici-
onar l’àmbit de coneixement dins dels 
estàndards europeus. En aquest curs 
2010-2011 i si tenim en compte tant 
oferta pròpia com l’oficial de les diverses 
universitats catalanes, existeixen més 
d’una cinquantena de màsters, postgraus 
i cursos d’especialització que volen donar 
resposta a les necessitats formatives dels 
professionals de diversos àmbits de la 
gestió de la cultura. 

La relació amb les associacions culturals 
i la vinculació al territori

Malgrat l’amplia oferta existent, des 
del món acadèmic tenim la responsa-
bilitat no només d’elaborar uns plans 
formatius més o menys complets sinó 
ser capaços d’assolir el repte de donar 
resposta a les demandes dels professi-
onals de la cultura –gestors culturals 
i museòlegs- davant una realitat cada 
cop més complexa, en constant evolució 
i arrelada al territori i a la proximitat amb 
la ciutadania.

El que es tracta, en definitiva, és ser 
capaços de tancar la fractura existent 
entre una pràctica de la gestió sense 
espais per a la formació i reflexió, i entre 
una generació de nous professionals 
sortits de les aules, però amb un profund 
desconeixement del que suposa el dia a 
dia de la realitat de la gestió cultural al 
nostre país. Cal treballar per aconseguir 
un perfil professional molt format con-

ceptualment, però que al mateix temps 
hagi incorporat la lògica i la dinàmica de 
la pràctica quotidiana. 

Una manera d’aconseguir aquest 
objectiu és aprofundir en les relacions 
amb les entitats que treballen amb la 
cultura en l’àmbit local. En aquest sentit 
caldria articular un sistema de pràctiques 
tant virtuals com presencials que actu-
essin de pont entre les necessitats de la 
pràctica diària i el necessari seguiment 
acadèmic.

Les experiències prèvies en aquest 
sentit han tingut aspectes molt positius, 
però també s’han evidenciat com una 
activitat complexa que no es pot resoldre 
amb una declaració de bones intencions 
per ambdues parts. La relació entre la 
Universitat i les entitats culturals s’ha 
de desenvolupar de forma recíproca i 
subsidiària i articular sistemes de col-
laboració entre les institucions culturals 
i la Universitat de manera que es puguin 
realitzar treballs de recerca dins de les 
institucions o col·laborar puntualment 
en el desenvolupament de projectes 
conjunts.

Aquest fet afavoriria una major 
relació entre l’etapa docent i l’etapa 
professional, ja que no podem oblidar 
el fet de que més del 80% de persones 
que acaben un programa de màster o 
postgrau en gestió cultural o gestió del 
patrimoni s’acaben col·locant laboral-
ment en institucions de l’àmbit local o 
en empreses de serveis culturals. 

Aquest són els reptes als quals ens 
hem d’enfrontar properament dins del 
marc del nou Espai Europeu d’Educació 
Superior. Un repte des de les universitats 
però també des de la societat civil i les 
institucions culturals. 

Màsters curs 2010-2011
Comunicació i patrimoni cultural (UVic)
Gestió Cultural (UB)
Gestió cultural (UIC)
Gestió del Patrimoni cultural (UB) 
Gestió cultural (UOC /UdG / UIB)
Gestió del Patrimoni cultural en l’àmbit local 
(UdG)
Gestió i didàctica del Patrimoni cultural (URL)
Patrimoni cultural i desenvolupament local 
(UdL)
Producció i comunicació cultural (URV)
Turisme cultural (UdG)
Associacions professionals
Associació de Professionals de la Gestió Cultural 
de Catalunya (APGCC): www.gestorcultural.org
Associació de Museòlegs de Catalunya (AMC): 
www.museologia.cat

Laura SoLaniLLa DemeStre

Directora acaDèmica DeL màSter en 
GeStió cuLturaL uoc-uDG-uiB
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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: Inundacions a Esterri d’Àneu
Any: 1937
Lloc: Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà)
Fons: Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu

Tot i que durant els últims 100 anys, 
hi ha hagut molts aiguats i riuades que 
han malmès les valls de la Noguera 
Pallaresa, a la comarca del Pallars Sobirà, 
les dels anys 1907, 1937 i 1982 han 
quedat a la memòria del país com les 
tres catàstrofes més importants de la 
centúria passada.

Es poden establir unes semblances 
entre les tres situacions que van oca-
sionar els aiguats: adveccions càlides i 
humides del sud, corresponents al pas 
d’un front Atlàntic actiu reforçat per aire 
fred a les capes altes de la troposfera. A 
més a més dins del context geogràfic, el 
Pallars Sobirà és una comarca integrada 
al vessant sud dels Pirineus axials, això 
fa que la majoria dels materials rocosos 
siguin impermeables i que per tant facin 
córrer ràpidament l’aigua quan plou; 

Riuades de l’any 1937 a Esterri d’Àneu

en cas d’una ploguda forta, creixen els 
barrancs, els torrents i els rius amb lo 
qual tenim tots els ingredients per crear 
importants destrosses.

Una de les inundacions més impor-
tants que va patir la població d’Esterri 
d’Àneu va ser la de l’any 1937. El país 
en general es trobava immers dins el 
context bèl·lic de la Guerra Civil, però al 
territori pallarès no serà fins a l’abril del 
1938 quan entra l’exèrcit nacional i es 
troba un territori arrasat per l’aigua.

La comarca va patir les riuades entre 
els dies 25 i 30 d’octubre. Segons fonts 
orals portava molts dies plovent i el dia 
26, com que el riu havia pujat molt el seu 
nivell, les famílies van prendre la decisió 
de tancar les cases i refugiar-se a la part 
alta del poble. Els que tenien parents en 
altres pobles van marxar i d’altres es van 
refugiar a l’antic refugi Morelló.

Segons l’informe elaborat per l’Ins-
titut d’Estadística del 1948 es va pro-
duir un fenomen estrany: “…l’aigua 
brollava de les fonts que abans quasi no 
rajaven i semblava que la terra vessés 

aigua pertot arreu, produint veritables 
cascades de barrancs. El pont sobre la 
Noguera Pallaresa es va taponar amb 
restes d’arbres i pedres, i com a conse-
qüència es van fer malbé els fonaments 
de moltes cases de la vora del riu…”. El 
bagatge fou de15 edificis ensorrats, així 
com tot un seguit de danys als prats i a 
les terres de conreu. Segons fonts orals, 
una declaració del farmacèutic és prou 
esfereïdora: va perdre la seva casa, la 
farmàcia, mobiliari, atuells, queviures, 
etc., pèrdues que van ser valorades en 
47.500 pessetes de l’època. 

També van quedar greument afectats 
altres pobles: Isil a la part alta de la Vall, 
amb un total de 21 cases, així com el seu 
pont romànic; a Son, a València d’Àneu, 
també es van produir nombrosos danys; 
a Jou, la Guingueta i Escaló van quedar 
molt malmesos horts, terrenys i prats; a 
Espot l’aigua es va endur l’hotel Saurat, 
la serradora, cases, etc.

A l’edat mitjana la naturalesa era 
vista com quelcom de misteriós i inex-
pugnable, alguna cosa contra la qual 
l’ésser humà no podia lluitar ni domi-
nar. El temor que patia la gent envers 
les catàstrofes com els aiguats, sens 
dubte devia ser gran. Aquest sentiment 
d’impotència va subsistir fins quasi els 
nostres dies i la única forma de prevenció 
era la transmissió del record, l’autoli-
mitació d’ús del territori i la protecció 
dels Sants…“Sant Marc, Santa Bàrbara i 
Sant Roc deslliureu-nos de tot foc, de la 
pedra i de la tempestat i feu-nos sempre 
costat”.
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Laura Grimau Bertran

conSeLL cuLturaL De LeS VaLLS D’àneu



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Quan vam fundar el Centre d’Estudis 
Locals d’Alaior (CEL) teníem clar que la 
modernitat reclamava un tipus d’eina 
sociocultural que no teníem. El nostre 
objectiu era interactuar i millorar la 
realitat. Crear el CEL és una forma de 
lligar ciutadans, empirisme i transfor-
mació social. Al llarg d’aquests anys 
hem muntat grups de treball segons les 
necessitats d’innovar o d’intervenir que 
convenien al poble. Alguna iniciativa ha 
acabat en l’edició d’un llibre, en defensar 
propostes molts cops incorporades pel 
poble o en muntar serveis comunitaris 
que funcionen prou bé.

Què ens manca? Recursos humans 
i materials. Avui costa implicar a noves 
persones. També ens manquen recursos 
econòmics. Hem estat conseqüents 
amb el principi que ens va aplegar: la 
cultura ha de ser una eina per dignificar 
la comunitat.

El Fòrum 3r Mil·lenni
El Fòrum 3r Mil·lenni inicia la seva 

activitat a final de 1994 i es constitueix 
com a associació sense ànim de lucre 
el 12 de setembre de 1995. L’objectiu 
és crear una plataforma d’anàlisi de 
tot allò considerat important per al 
progrés del poble, i fer de la cultura i 
la participació ciutadana una eina per 
construir intel·ligència comunitària. El 
Fòrum 3r Mil·lenni és una associació 
UNESCO, associada a la Federació Cata-
lana d’Associacions i Clubs UNESCO, des 
de l’any 2000. 
La creació del Centre d’Estudis Locals 
(CEL) d’Alaior

El 20 d’abril de 2000 neix el CEL 
com a secció del Fòrum 3r Mil·lenni. 
El CEL treballa en camps com l’urba-
nisme, el patrimoni etnològic, l’accés 
a l’habitatge, la cohesió comunitària, 
transcriure llibres d’acords de l’arxiu, 
la història d’Alaior, política juvenil, les 
energies renovables, protegir el medi 
ambient i l’àmbit audiovisual.
Objectius del Centre d’Estudis Locals 
d’Alaior

El CEL ofereix una nova oferta 
cultural a Alaior i a l’illa, davant les 
mancances que hem copsat. Des del CEL 
treballam quatre aspectes bàsics: 

1. Potenciar el patrimoni cultural 
Existien estudis sobre Alaior, però 

era necessari crear-ne més. Si sabíem 
generar més coneixement a partir de 
jornades científiques, serviria per al 
conreu del saber: patrimoni cultural, 
cultura popular, lingüística, sociològica, 
mediambiental, etc. 

Volíem fomentar la història local; 
recollir, dipositar, catalogar, restaurar 
i exposar materials etnogràfics i docu-
mentals que els ciutadans vulguin cedir 
al CEL; i recuperar i habilitar espais 
patrimonials per a la ciutadania: alzi-
nars, molins, etc.

2. Afavorir l’ús i la difusió de la 
cultura 
Aplicar el coneixement creat i 

adaptar la història local per a escolars, 
fer exposicions etnogràfiques i formar 
monitors de visites turístiques, d’entre 
altres activitats.

3. Suport científic a l’acció 
comunitària
Potenciar la investigació sobre temes 

actuals que interessin al municipi, faci-
litar la consulta d’investigacions fetes 
sobre Alaior, crear una base de dades de 
treballs, publicacions i premsa sobre el 
municipi i sobre els personatges lligats 
al mateix.

4. Arrelament comunitari dels 
ciutadans
La nostra activitat arriba a tota la 

ciutadania amb conferències, publica-
cions, crear didàctiques del patrimoni, 

beques d’investigació i col·laborar amb 
altres entitats.

Els participants i la conclusió
En un primer moment signam un 

conveni de col·laboració amb l’Ajunta-
ment d’Alaior, que ens permet iniciar les 
primeres activitats. Al llarg d’aquests deu 
anys, tot un seguit d’entitats públiques i 
privades han participat amb el CEL, fent 
possible la seva continuïtat i ampliant les 
seves activitats.

L’abril de 2000 es demanava que 
els interessats a participar en el CEL 
s’adreçassin a la Biblioteca Pública i 
emplenassin un full d’adhesió, pas inicial 
per mantenir un primer contacte, saber 
quins coneixements oferir, interessos, 

El CEL (Centre d’Estudis Locals) d’Alaior, 
una eina comunitària moderna

L’Educòmetre, una eina per a la tribu educadora, 
un llibre-fitxer per ajudar les famílies en 
l’educació dels seus fills.

Visita guiada per Alaior: explicació a dalt la volta de canó de la parròquia de Santa Eulàlia.
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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

propostes, mancances… Avui rebem cur-
rículums vitae d’interessats en diversos 
àmbits en què treballam. Tant si l’inte-
ressat proposa el seu projecte com si és 
el propi CEL qui ho fa, treballam entorn 
a una dotzena de persones en diferents 
activitats.

El CEL va iniciar un nou camí per 
crear un coneixement actual sobre Alaior 
i la seva relació amb l’illa. Hem afrontat 
el futur amb una certa garantia, brindam 
coneixement i treim el màxim benefici 
pràctic sobre el que s’ha investigat i 
creat.

Les diferents activitats del CEL
Base de dades d’informació sobre 

Alaior als mitjans de comunicació 
(2000-2005). 

Exposicions: Hem gestionat 12 expo-
sicions: algunes de pròpies (Feines dalt 
s’era, 2001; De pedra, 2003; Ca nostra, 
2004) i altres per entitats (Els jaleos 
de Menorca, 2007; Basses temporals 
projecte Life, 2009).

Publicacions: N’hem fet 14, entre 
catàlegs d’exposicions, treballs de mem-
bres del CEL i d’altres d’autors locals.

Vídeos i DVD: Hem fet 2 vídeos per a 
exposicions i 3 sobre temes puntuals (7è 
centenari de la fundació del poble, imat-
ges turístiques d’Alaior i la restauració de 
la parròquia de Santa Eulàlia).

Jornades de patrimoni: Hem fet 
6 edicions de les Jornades d’Història 
Local i Patrimoni Cultural (2004-2010) 
per difondre i defensar el patrimoni, 
crear consciència i fomentar el turisme 
cultural.

Turisme i visites culturals: Fem un 
recorregut sobre cultura i medi ambient 
(2005), Ruta Francesc d’Albranca (2007-
2010), visita guiada a Alaior (2008-2010) 
i excursions pel territori (2008). Oferim 
visites guiades a les entitats que ho 
demanen.

Conferències: N’hem fetes més de 
20, sobre edificació sostenible (2002), 
cooperativa d’habitatge (2003), 7è cen-
tenari de la fundació del poble (2004), 
recordar a Andreu Murillo Tudurí (2008) 
i a Francesc d’Albranca (2009).

Actes públics de difusió: Fem presen-
tacions de llibres, reclamar l’ús públic del 
polvorí al barranc d’en Rellotge o l’ho-
menatge a la Comissió de rehabilitació 
de Santa Eulàlia.

Gravar actes públics: actes del 7è 
centenari (2004) i de les Jornades d’His-
tòria Local.

Estudis: Sobre el Pla Jove d’Alaior 
(2003-2004); produir energia fotovol-
taica (2002-2004); identificar espècies 
productores de sediment organogènic al 
litoral (2005-2006); i l’educòmetre o el 
referent per enfortir l’aldea educadora 
(2007).

Informes tècnics: Demanats per 
l’Ajuntament d’Alaior (vestit del macer, 
caixer municipal i festes, 2004), el Con-
sell Insular de Menorca (el molí d’aigua 
de sa Vall, 2008), l’Ajuntament des 
Migjorn Gran (la tanca de sa Creu, 2009), 
per particulars (estància de Sant Joanet) 
i d’iniciativa pròpia per impulsar temes 
actuals (ampliar la carretera general, 
2007; la ronda nord d’Alaior, 2007; cases 
de turisme a Alaior, 2008; o restaurar la 

bandera oficial d’Alaior, 2010).
Casal de joves “Es Bot”: Obertura i 

gestió del casal de joves (2002-2010) i 
servei d’ajuda escolar (2007-2009).

Accés a l’habitatge: Servei d’aval de 
lloguers (2003-2008) i crear una coope-
rativa d’habitatge (2006-2010).

Comissions tècniques: sobre el con-
vent de Sant Diego (2002), accés a 
l’habitatge (2002), Agenda local 21 
(2003), modificacions PGOU d’Alaior 
i el catàleg de protecció de patrimoni 
(2006-2007), aprofitar aigües pluvials 
(2007), dinamitzar el Taller de gravat 
Xalubinia (2008-2010) i la comissió 
insular del Fòrum d’ONG per redactar 
un Pla insular per a les associacions de 
l’illa (2008-2010).

Conservació documental: Trans-
cripció dels llibres d’actes de l’Arxiu 
Municipal d’Alaior.

Convent de Sant Diego: Actes per 
recuperar el convent franciscà: enquesta 
i trobada ciutadana i taules rodones 
(2005), concert reivindicatiu amb s’Al-
baida (2006) i equip treball del Pla 
director del Convent (2007-2008).

aLaior, SetemBre De 2010 
centre D’eStuDiS LocaLS D’aLaior

Imatge de l’exposició “De pedra” sobre l’ús de la 
pedra en la construcció tradicional.

VII Jornades de Patrimoni Cultural: desfilada de vestits tradicionals de Menorca.

Portada de la publicació Història d’Alaior, 
primer llibre que sintetitza la història del nostre 
poble.
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“El món agrari a les terres de parla catalana”: l’exposició
Engeguem els projectes de 2011

Aquest proper 2011 serà l’any 
d’inau-guració de l’exposició “El món 
agrari a les terres de parla catalana” i 
del Banc d’Imatges que l’acompanyarà 
i complementarà. Serà el moment de 
recollir els fruits d’aquest treball que 
va començar a inicis de 2009 com un 
projecte conjunt de la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catalana, 
l’Institut Ramon Muntaner i la Fundació 
del Món Rural. Al llarg del camí, s’ha 
aconseguit el suport econòmic -bàsic 
en qualsevol projecte- de vàries ins-
titucions tant públiques com privades 
que ha ajudat a portar a bon port tant 
l’exposició com el Banc d’Imatges. El 
contingut del projecte l’han conformat 

totes aquelles persones -particulars, 
associacions, arxius, museus, etc.- que 
van respondre a la crida de col·laboració 
i que van cedir imatges sobre el món 
agrari. Totes les aportacions juntes són 
un trencaclosques d’imatges i mons 
agraris que sumen per donar-nos a 
conèixer l’evolució des del passat cap 
al futur del món agrari a les terres de 
parla catalana. A tothom des d’aquesta 
Frontissa els volem agrair el seu ajut i 
col·laboració. 

La presentació pública de l’expo-
sició -juntament amb l’obertura del 
Banc d’Imatges a Memòria Digital 
de Catalunya- està prevista dins del 
primer trimestre de 2011, en lloc i data 

a definir. Tothom que hi hagi participat 
d’una manera o altra serà puntualment 
informat sobre l’evolució d’aquest esde-
veniment. Durant l’any 2011 l’exposició 
serà presentada en espais estratègics 
de la geografia de parla catalana 
amb la finalitat que tothom que hi ha 
participat i vulgui exhibir-la a la seva 
població pugui veure-la i fer la previsió 
necessària d’espai i dates. Tal i com va 
succeir amb l’exposició “Lluís Companys 
i la seva època”, l’organització preveu 
una forta itinerància, deguda a l’alta 
participació en la cessió d’imatges i a 
l’amplitud geogràfica d’influència -en el 
cas de “Lluís Companys…” més limitada 
a Catalunya-. 

Recollida de patates a Can Serra, Premià de Dalt 
(Maresme), anys 60. Fons “El món agrari a les 
terres de parla catalana” – Fons Salvador Serra 
Prats – Arxiu Municipal de l’Ajuntament de 
Premià de Dalt.

Dones assecant albercocs al Prat de ses monges, Eivissa, cap a 1920. Foto: Domingo Viñets. Fons “El 
món agrari a les terres de parla catalana” - Institut d’Estudis Eivissencs - Arxiu Històric Municipal de 
la Ciutat d’Eivissa.

Rec de l’Albera, terme del Voló (Rosselló), 2008. 
Foto: Joan Lluís Mas. Fons “El món agrari a les 
terres de parla catalana” - Arxiu Terra dels Avis.

Temporers marroquins recollint poma golden, Albesa (la Noguera), 2010. Foto: Anna Vilaseca. Fons “El 
món agrari a les terres de parla catalana” – Arxiu Fundació del Món Rural.  
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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 Universitari 
d’Història Jaume Vicens Vives de la Uni-
versitat Pompeu Fabra. Aquest fons pot ser 
consultat per qualsevol soci dels centres 
d’estudis adherits.
- Per assabentar-vos dels nous centres 
adherits i de les notícies relacionades 
amb la CCEPC podeu visitar el web www.
ccepc.org.

En aquests moments l’organització 
del projecte i el comissariat de l’exposició 
treballen en la producció de la mateixa, 
un cop feta la tria d’imatges i textos que 
hi apareixeran. L’exposició està dividida 
en diferents àmbits temàtics:

- Els paisatges (històrics, regadiu, 
alta muntanya, planes, etc.)

- Els conreus (cereals, vinya, llegumi-
noses, fruita, cítrics, olivera, hortalisses, 
etc.)

- La ramaderia (pasturatge, transhu-
mància, granges, etc.)

- L’home, la dona i la terra (propietat 
de la terra, formes contractuals, etc.)

- El treball (manual, eines, bestiar 
de tracció, mecanització, comercialit-

zació, etc.)
- Les formes de vida (la família, 

habitatge, festes, moviments sindicals, 
cooperativisme, etc.)

- Present i futur (reflexions sobre el 
present i el futur del món agrari a les 
terres de parla catalana).

En cada àmbit apareixeran les imat-
ges escollides entre les més de 4000 que 
la gent que ha participat ens ha cedit per 
al projecte, que formaran un recorregut 
fotogràfic coherent. Les fotografies 
aniran acompanyades de textos expli-
catius que les il·lustrin i complementin 
per tal de donar la visió general d’un 
tema a través d’una imatge en con-
cret. En aquests moments, el recompte 

d’imatges que apareixeran a l’exposició 
és d’unes 250, de diferents temàtiques 
i procedències geogràfiques. Els àmbits 
s’estructuraran en mòduls expositius 
que facilitaran la itinerància posterior 
de l’exposició, ja que seran lleugers i 
de fàcil transport i muntatge, a més 
de versàtils per adaptar-se a qualsevol 
espai expositiu.

Així doncs, en aquests moments 
podem dir que el projecte “El món agrari 
a les terres de parla catalana” comença 
a prendre forma física i ben aviat estarà 
a disposició de tothom que hi hagi 
participat, d’una forma o altra, ja que 
ha estat gràcies a l’aportació d’imatges 
que s’ha pogut portar a terme.

Com us hem informat en anteriors Fron-
tissa, els membres dels centres d’estudis 
assistents a la XVIII Assemblea General 
de la CCEPC celebrada a Riudoms el 
passat 27 de febrer van decidir la temà-
tica del vuitè congrés de la Coordinadora. 
Entre les tres propostes temàtiques que 
s’hi feren, l’opció triada va ser 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. Un dels 
motius que justifica aquesta tria va ser 
en part pels actes que es preveuen amb 
motiu del 50è aniversari dels moviments 
veïnals, commemoració dins la qual el 
tema escollit s’hi veuria inclòs. 
Durant aquests mesos hem definit i 
perfilat l’orientació del que vindrà a 
ser el VIII Congrés de la CCEPC. Aquest 
passat mes d’octubre, les tres entitats 
organitzadores (Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana, Institut 
Ramon Muntaner i Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat) van cele-
brar una reunió per a establir-ne els 
primers acords.
Respecte a la proposta inicial Treballar 
pel poble. Treballar pel barri se n’ha sin-
tetitzat el títol i amb això s’han ampliat 
els continguts que tractarà el congrés, 
d’aquesta manera volem afavorir les 
aportacions que puguin arribar de Cata-
lunya del Nord, Andorra o l’Alguer. El 
títol previst seria, doncs, 1960-1980. 
Transicions i canvis a les terres de parla 
catalana. 
Aquest VIII Congrés de la CCEPC pretén 
recollir aportacions fetes des del món 
local i comarcal de tots els territoris de 
parla catalana, que girin al voltant dels 
moviments socials, polítics, associatius, 

VIII Congrés de la CCEPC: 1960-1980.
Transicions i canvis a les terres de parla catalana

culturals, religiosos, etc. succeïts en 
aquests vint anys que abraça el congrés. 
Un període que com anuncia el títol es 
caracteritza per les transformacions, 
transicions i canvis de tota mena a nivell 
local, que avui formen part del nostre 
imaginari col·lectiu i faciliten la com-
prensió de la societat en què vivim.
El congrés es desenvoluparà durant els 
dies 10, 11 i 12 de novembre de 2011 i 
tindrà dues seus: el Museu d’Història 
de Catalunya acollirà la conferència 
inaugural i el municipi de Cornellà de 
Llobregat, al Centre Citilab, les diferents 
sessions en què s’estructuri el congrés.
A hores d’ara es treballa amb un petit 
grup organitzador al que s’hi hauran 
d’incorporar la resta de membres del 
comitè organitzador i científic amb l’ob-
jectiu d’estructurar el congrés en àmbits 
i perfilar-ne el programa definitiu, sobre 
el que us informarem puntualment.

VII Congrés de la CCEPC: “Els processos migratoris a les terres de parla catalana”, octubre de 2008, 
València. Foto: CCEPC.
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Un viatge mitjançant la llengua
Com anomenen la mestressa a 

Mallorca? On en diuen, de les mandon-
guilles, boles de picolat i on cuinarem 
la truita en una padella i no en una 
paella? Un projecte de recerca de l’IEC 
dóna resposta a aquestes i moltes altres 
qüestions. Es tracta de l’Atles Lingüístic 
del Domini Català (ALDC), un projecte 
endegat l’any 1952 per Antoni M. Badia 
i Margarit i Germà Colón, membres de 
l’IEC, que radiografia l’estat i la diversitat 
dialectal de la llengua catalana als anys 
seixanta i setanta. 

L’ALDC inclou la publicació de nou 
volums —dels quals, fins ara, se n’han 
publicat quatre—, cadascun dels quals 
recull una col·lecció de mapes en què es 
representa la diversitat i la unitat de la 
llengua en el territori, i un bon nombre 
de fotografies. Concretament, l’Atles 
aporta material lingüístic i etnogràfic 
de cent noranta localitats de tot el 
domini català i retrata, tal com expli-
quen els directors de l’obra, Joan Veny 
i Lídia Pons, maneres de viure que ja no 
existeixen, moltes caigudes en desús i, 
probablement, mai registrades en un 
diccionari.

Un llarg procés
L’ALDC és el resultat de molts anys 

de feina: la recollida de dades, que va 
consistir en la realització d’enquestes, 
va començar el 1964 i no va finalitzar 
fins al 1978. El grup d’enquestadors, 
entre els quals hi havia, a part de Veny 
i de Pons, els membres de la Secció 
Filològica Joan Martí i Castell i Joaquim 
Rafel va ser pioner per moltes raons: pel 
nombre de localitats estudiades, per 
l’extensió del qüestionari —constava 
de dues mil cinc-centes preguntes— i 
pel treball en equip. A més, per primera 
vegada a l’Estat espanyol, els filòlegs van 
enregistrar bona part de les dades amb 
magnetòfons.

Després de la immensa feina feta, 
el projecte va quedar aturat per manca 
de pressupost fins que, el 1989, l’IEC 
va acollir el treball com a projecte de 
recerca. Des d’aleshores, l’ha patrocinat 
i s’ha encarregat d’implicar organismes i 
institucions externes en el finançament. 
Gràcies a aquest endarreriment, però, 
en reprendre’s, hi va haver els mitjans 

necessaris per a crear una gran base 
de dades informatitzada, de més de 
475.000 registres amb els materials 
dialectològics recollits al llarg dels anys 
seixanta i setanta, que constitueix un 
valuós patrimoni lingüístic. I és que, 
segons explica Veny, el fet de recopilar 
les dades en una època en què no havien 
irromput els mitjans de comunicació 
catalans va permetre recollir «les parau-
les sense influències: el lèxic patrimonial 
de la vida pagesa i rural» quan el català 
«era una llengua bastant conservadora, 
arcaica». 

Una obra magnànima
Els resultats del projecte es recolli-

ran en nou volums temàtics, dels quals 
se n’han publicat quatre: el primer se 

centra en el cos humà i les malalties; el 
segon, en el vestit, la casa i les ocupaci-
ons domèstiques; el tercer, en la família, 
el món espiritual, els jocs, els temps i 
la topografia; el quart, en el camp i els 
cultius, i el cinquè —que és en procés 
d’edició—, en les indústries relacionades 
amb l’agricultura i els vegetals. A més, 
s’ha publicat un volum d’etnotextos 
del català oriental al qual en seguiran 
dos més, un del català nord-occidental 
i un altre del valencià, i ha aparegut 
una versió reduïda de l’Atles lingüístic 
del domini català, de consulta fàcil, 
que incorpora com a novetat mapes en 
color i la interpretació de les dades: el 
Petit atles lingüístic del domini català, 
de Joan Veny.

Detall d’una pàgina del qüestionari, en què es veu la transcripció fonètica.

Joan Veny i Lídia Pons fullegen l’Atles.
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El context de crisi general condiciona 
el funcionament i projectes de l’IRM i, 
tot i que s’ha pogut mantenir l’activitat 
i les eines de suport als centres creades 
en aquests anys, el cert és que ens veiem 
obligats a actuar encara amb més pru-
dència del que és ja habitual davant un 
futur econòmicament incert. Ens hem 
centrat en consolidar els projectes prin-
cipals, en ampliar el nombre de serveis 
que s’ofereixen, en potenciar la difusió 
del conjunt de l’activitat i en treballar de 
forma cooperativa en projectes de gran 
abast. Un exemple és el cas de “El món 
agrari a les terres de parla catalana”, un 
projecte que tindrà una gran repercus-
sió i que ha estat possible gràcies a la 
suma d’esforços entre la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catalana, 
l’Institut Ramon Muntaner i la Fundació 
Món Rural i que compta amb la col-
laboració de molts particulars, entitats 
i organismes.

L’Institut Ramon Muntaner va obrir 
el segon semestre del 2010 amb la 
celebració del setè aniversari de la seva 
constitució, el dia 3 de juliol, amb la 
II Jornada Institut Ramon Muntaner. 
Cultura i recerca en el territori.  A dife-
rència del Recercat, aquesta jornada 
aprofundeix en l’àmbit de la recerca 
i permet conèixer amb major detall 
diferents projectes: línies de treball, 
metodologia, etc., essent el marc idoni 
per a l’intercanvi d’experiències i per a 
l’inici de col·laboracions entre entitats 
de diferents territoris.

La jornada Institut Ramon Muntaner 
que se celebra biennalment a Móra la 
Nova té com a objectiu difondre i deba-
tre els projectes, activitats i publicacions 
dels centres i instituts d’estudis dels 
diferents territoris utilitzant com a punt 
de partida aquells que han rebut suport a 
través de les diferents línies d’ajuts que 
convoca anualment l’Institut. També es 
pretén aprofitar la jornada per a oferir 
algunes ponències que presentin eines 
d’utilitat per a les entitats. Enguany es va 
incloure una presentació sobre els drets 
d’autor i d’edició que va ser realitzada 
per una tècnica de CEDRO que va expli-
car com tramitar-los des de les entitats, 
quina documentació han d’omplir els 
investigadors i què suposa gestionar 
aquests drets econòmicament. A l’apar-
tat de serveis del portal de l’IRM, www.

L’Institut Ramon Muntaner:
temps de consolidació i replantejaments

II Jornada Institut Ramon Muntaner. 3 de juliol de 2010. Fons IRM.

II Jornada Institut Ramon Muntaner: visita al Centre d’Interpretació del Ferrocarril de Móra la Nova. 
3 de juliol de 2010. Fons IRM.

irmu.org, disposeu de tota la informació 
vinculada a aquesta conferència i dels 
documents per a tramitar els drets. 

L’activitat va concloure amb una 
visita al nou Centre d’Interpretació del 
Ferrocarril de Móra la Nova, una de les 
parts d’una iniciativa molt ambiciosa 
que encara es troba a les beceroles, 
però que pot servir com a exemple de 
dinamització i valorització d’un patri-
moni local emblemàtic i que també 
ha comptat amb el suport de l’IRM. 
En la jornada vam participar entorn 
una vuitantena de persones d’entitats 
procedents dels diferents territoris de 
parla catalana.

Com apuntàvem en la introducció, 
la segona meitat del 2010 s’ha carac-
teritzat principalment pel treball en la 
consolidació d’eines de difusió de la pro-
ducció científica dels centres i instituts 
d’estudis, pel suport a les entitats en la 
realització de les seves activitats i pel 
replantejament d’alguns dels projectes 
principals sobretot com a conseqüència 
del futur incert davant el moment de 
crisi econòmica en què ens trobem.

En relació a les Tecnologies de la 
informació cal destacar dos projectes: 
RACO (Revistes Catalanes en Accés 
Obert), www.raco.cat i la venda de 
publicacions a internet. Si ens centrem 
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en primer lloc en RACO podem dir que 
el nombre de revistes editades per 
centres i instituts d’estudis presents 
en el projecte continua creixent. En 
aquests moments hi ha 33 capçaleres 
digitalitzades per articles a text complet 
i, gràcies a un ajut que ens ha estat 
concedit recentment dins la convo-
catòria promoguda des del CBUC en 
podrem digitalitzar 14 de noves. Amb 
aquest projecte s’ha donat un pas molt 
important en relació a la visibilitat i 
accessibilitat als estudis locals. 

En canvi, el projecte de venda de 
publicacions de centres d’estudis a 
internet es troba en un moment d’impàs. 
Amb l’anunci del tancament d’ONA i 
Arc de Berà s’ha obert una incògnita 
que afecta a molt grups editors cata-
lans i també a nosaltres. Actualment el 
que us podem explicar és que Arclogi, 
empresa logística d’emmagatzematge 
de les publicacions, continua funcio-
nant, que estem tancant el tema de les 
liquidacions i que en breu s’abonaran 
els llibres venuts a les entitats i que, 
tot i que caldrà replantejar o adaptar 
algunes parts del projecte, podrem 
continuar disposant de l’espai de 
magatzem, podrem continuar venent a 
través del portal del grup de llibreries 
independents Bestiari, www.bestiari.
net, i explorarem noves possibilitats 
per tal que es puguin continuar servint 
les comandes que es van rebent. També 
estem a l’espera de veure com resolen la 
situació la resta d’editors i si contactem 
amb algun altre portal de venda perquè 
serveixi d’aparador de les publicacions. 
Aquest fet suposa un endarreriment 
en la incorporació de nous llibres i 

de nous centres al projecte, però us 
anirem informant puntualment i estem 
treballant per trobar solucions i que els 
importants passos que ja hem donat no 
es quedin en res. 

El portal a internet continua essent 
una eina al servei de tots els centres tant 
per la informació que hi conté com per 
la seva funció de finestra. Des de l’IRM 
promovem el seu coneixement i ús en 
altres entorns de recerca, als mitjans de 
comunicació i al públic en general. Us 
recordem que disposeu d’un codi i una 
clau per mantenir actualitzada la vostra 
informació i que si l’heu perduda o no 
la teniu podeu posar-vos en contacte 
amb nosaltres i us la facilitarem. La 
presència de l’IRM a la xarxa social 
Facebook també ha obert el portal a 
nous públics. Cal aprofitar el seu efecte 
multiplicador.

Si ens centrem en les activitats, cal 
dir que habitualment, el mes de novem-
bre l’Institut organitzava l’Espai Des-
puig, taula rodona itinerant reservada 
a l’anàlisi de temàtiques vinculades al 
món dels estudis locals. Enguany es va 
decidir convertir aquesta activitat en 
biennal i que s’intercalés amb l’edició 
de la publicació. Per aquest motiu, 
aquest any no hi ha hagut una nova 
taula rodona, però sí que ha aparegut la 
publicació de l’edició 2009 amb el títol 
“Estudis locals i educació”. La publicació 
serà enviada a tots els centres junta-
ment amb la revista-memòria anual i 
el calendari del 2011. A més a més, el 
contingut integre de la publicació es 
podrà trobar al portal www.irmu.org i 
per articles a RACO. 

Un altre projecte que ha canviat, 

com podreu comprovar en breu, ha 
estat el calendari anual. La filosofia 
continua sent la mateixa, recollir el 
màxim nombre d’activitats de les pro-
gramades pels centres per al 2011 amb 
l’objectiu de fer-ne el màxim de difusió 
i que serveixi com a eina de coordinació, 
però el format canviarà respecte els anys 
anteriors per tal de reduir la despesa i 
poder incloure més activitats. Cal dir 
que enguany la resposta de les entitats 
ha estat superior als anys anteriors. 

També heu pogut observar canvis en 
la IX Convocatòria d’ajuts per a l’orga-
nització de congressos, jornades, cursos, 
itineraris i trobades i en la VI Edició 
de les subvencions a centres d’estudis 
locals i comarcals destinades a l’edició 
de publicacions periòdiques i d’obres 
de recerca en l’àmbit humanístic, ja 
que ens hem vist obligats a limitar una 
petició per centre. Cal destacar que, com 
succeeix en els darrers anys, aquestes 
convocatòries compten amb el suport 
del Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana i que en 
aquesta edició, la convocatòria d’ajuts 
a publicacions, concretament la part 
dedicada a publicacions periòdiques, 
compta també amb el suport de la 
Fundació Mútua Catalana que d’aquesta 
manera reconeix l’esforç que les entitats 
realitzen i també la seva importància 
com a transmissores de coneixement 
vinculades a un territori.

L’Institut ja ha començat a treballar 
en els projectes del 2011. Un d’aquests 
projectes és el Recercat que tindrà lloc 
els dies 14 i 15 de maig a Escaldes-
Engordany (Andorra) Capital de la 
Cultura Catalana 2011. Com cada any 
es concediran els premis Recercat a 
una entitat i a una persona vinculada 
al món dels centres d’estudis. Ja podeu 
començar a preparar les vostres can-
didatures. 

Us recordem que disposeu de dife-
rents vies per a contactar amb nosaltres 
i que al portal www.irmu.org podeu 
estar puntualment informats.

Logotip del portal de venda de publicacions a 
internet del Grup Bestiari.

Presentació del Recercat a les 7es Trobades Culturals Pirinenques. La Seu d’Urgell, 23 d’octubre de 2010.
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Mercè Renom Pulit va néixer a 
Sabadell l’any 1943. És doctora en His-
tòria per l’Institut Universitari d’Història 
Jaume Vicens Vives i la seva recerca s’ha 
centrat principalment en els segles xViii 
i xix. La seva trajectòria acadèmica és 
brillant i està vinculada a importants 
grups universitaris de recerca, alguns 
d’ells de caràcter europeu. De la seva 
carrera professional destaquem que l’any 
1987 va incorporar-se com a tècnica 
al Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya i que entre el 2004 i el 2008 
en va ser la Coordinadora General. Un 
fet que cal posar de relleu del currícu-
lum vitae de Mercè Renom és com ha 
compaginat la seva carrera científica 
i professional amb la implicació i amb 
el compromís amb el món associatiu 
dels centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals. Va ser la primera presidenta 
de la Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana (CCEPC) l’any 1992, 
és cofundadora del Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat i és, o ha 
estat, membre d’altres entitats com la 
Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell 
o la Societat Catalana d’Estudis Histò-
rics. Ha destacat en tots els àmbits amb 
projectes, publicacions -una de les més 
recents Conflictes socials i revolució. 
Sabadell, 1718 - 1823 (2009)-, i la seva 
tasca ha estat reconeguda amb diferents 
premis, entre els darrers es troba el Premi 
RECERCAT 2010.

- Com recordes el moment de la 
creació de la CCEPC?

- Els que vam posar en marxa la 
coordinació dels Centres d’Estudis veiem 
molts beneficis en la coneixença i els 
intercanvis dels que formàvem part de 
les ja nombroses entitats escampades 
pel territori. En un principi vam ser pocs, 
perquè no hi havia gaire relació entre 
nosaltres. El fet que s’hi anessin sumant 
altres centres i que amb els anys la CCEPC 
hagi arribat al potencial que té avui dia, 
confirma l’encert de l’aspiració inicial. Els 
resultats són molt més positius del que 
ens imaginàvem al començar la coordi-
nació i això ha estat possible gràcies a 
les moltes persones que han cregut en 
el projecte i han treballat durant tots 
aquests anys per enfortir-lo.

- Com era el moviment dels centres 
d’estudis dels anys vuitanta i principis 
dels noranta i com valores el moment 
actual?

Entrevista a Mercè Renom Pulit

- Els anys mil nou-cents setanta 
i vuitanta van ser de renovació i de 
creació de Centres d’Estudis (el Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
és de 1974, tot i que els seus estatuts no 
van ser aprovats fins el 1980). Els Cen-
tres rebien l’impuls de llicenciats uni-
versitaris, cada vegada més nombrosos 
a partir de que la Universitat va deixar 
de ser elitista. Hi havia un gran potencial 
que superava el meritori moviment de 
les Assemblees Intercomarcals d’Estu-
diosos creades els anys cinquanta, i de 
les seves trobades anuals. Els Centres, 
a més de fomentar l’estudi, permetien 
actuar de manera compromesa amb 
la cultura catalana i en defensa del 
territori, a fi de contrarestar els efectes 
de la repressió cultural i política de la 
dictadura i la falta de control democràtic 

sobre les institucions. Deixant de banda 
algunes relacions personals, hi havia un 
gran desconeixement del que feien els 
Centres d’altres territoris, tots ells força 
diferents. Quan l’any 1986 van crear-se 
els “Plecs d’Història Local”, vinculats 
a L’Avenç, s’establí un marc de relació 
entre historiadors que va anar evoluci-
onant fins a desitjar major coneixement 
i intercanvi entre Centres d’Estudis. La 
celebració del I Congrés de Centres d’Es-
tudis de Parla Catalana a Lleida, l’abril 
de 1991, va donar l’empenta definitiva 
a la Coordinadora.

Avui el context polític és diferent. Els 
Centres segueixen sent molt diversos, 
en funció de les necessitats de l’àmbit 
d’actuació i de les capacitats dels socis, 
i l’atenció al territori en les distintes 
facetes els fa singulars i valuosos.
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- Un dels grans reptes actuals és 
aconseguir un apropament entre el món 
associatiu i l’universitari, quines línies de 
treball creus que caldria potenciar?

- Possiblement la distància entre 
el món dels Centres d’Estudis i el món 
universitari ha crescut en els darrers 
anys, tot i que hi ha hagut fins i tot 
una major aproximació entre persones 
dels dos àmbits. Avui la universitat està 
sotmesa a una forta pressió externa 
d’avaluacions i llindars de suposada 
excel·lència. Això explica el fet que 
alguns universitaris evitin de participar 
en activitats que no sumen valor als 
seus currículums, però n’hi ha molts 
d’altres que segueixen vinculats als 
Centres d’Estudis i altres associacions. 
Hi ha exemples de col·laboracions molt 
àmplies, com els dos cursos sobre la 
filosofia de la pau organitzats per la Lliga 
de Drets dels Pobles de Sabadell amb el 
suport de la Càtedra UNESCO d’Estudis 
Interculturals i el Centre d’Estudis sobre 
Moviments Socials (CEMS) de la Univer-
sitat Pompeu Fabra; o el primer cicle de 

formació en política i ciutadania “Lleis, 
Drets, Participació, Cultura”, organitzat 
conjuntament per la Fundació Nous 
Horitzons, el Centre d’Estudis i Recerca 
en Migracions de la UAB i la Federació 
d’Associacions d’Immigrants del Vallès, 
amb la col·laboració del CEMS. La CCEPC 
i l’IRMU han estat i sempre són molt 
actius en fomentar col·laboracions entre 
Centres d’Estudis i Universitats. Segu-
rament el millor camí és el de mantenir 
i reforçar els ponts existents, tant les 
relacions personals, com els espais de 
col·laboració que ofereixen els actes 
conjunts, congressos i jornades.

- Creus necessari un major suport 
a les persones o grups de recerca que 
realitzen investigació al marge de la 
Universitat?

- Cal reconèixer i ajudar el paper 
científic i cultural de la recerca, tant 
si es fa a la universitat, com si es fa de 
manera individual o en altres àmbits, 
tant els institucionals com els vinculats 
a l’associacionisme i a les societats civils. 
I en el cas de les ciències socials, les 

persones i grups que treballen fora de la 
universitat són molts. El suport institu-
cional pot ser de moltes menes, des de 
les subvencions econòmiques destinades 
a les persones que fan investigació, fins 
als ajuts als centres, associacions, publi-
cacions i editorials que acullen i difonen 
els seus resultats. Els beneficis ja no són 
ni personals ni dels centres, són socials 
i culturals.

- Quins destinataris creus que hauria 
de tenir la recerca històrica local? La 
societat del lloc objecte de la recerca? Els 
historiadors en general? Com conjuminar 
l’interès local i el general?

- Parteixo de la idea que tota la 
història és local –d’un lloc petit o gran, 
d’una localitat o d’un estat-nació. L’ano-
menada història general té sentit en la 
mesura que recull aportacions de base, 
estudis de cas; i pel que fa a la història de 
Catalunya, moltes vegades rep aquesta 
consideració una història que no explica 
gaire més que la història de Barcelona.

Per mi, el destinatari de la història 
local són tant els historiadors que volen 
fer generalitzacions, com els que fan his-
tòria d’altres localitats, com les persones 
del lloc. Convé tenir-ho present i enfocar 
els estudis locals amb amplitud de mires, 
i inscriure’ls en els fets generals i en els 
interrogants plantejats per la historiogra-
fia del moment. Els estudis de cas poden 
enriquir, confirmar, desmentir o matisar 
els estats de la qüestió vigents. Amb això, 
les persones del lloc estudiat tindrien un 
millor coneixement de la seva història, 
perquè la comprendrien millor un cop 
inscrita en els fets i els plantejaments 
generals. I pel que fa al diàleg entre els 
resultats d’estudis històrics de distintes 
localitats, tant si tenen trets comuns com 
si són ben diferents, pot donar resultats 
interessants pel fet de permetre un major 
coneixement dels trets específics i induir 
a l’aprofundiment dels factors explica-
tius. A partir de fer història comparada 
es poden posar bases científiques per fer 
història des de baix. Les visions generals 
millorarien si poguessin mostrar els 
distints recorreguts històrics que coe-
xisteixen, remarcar la complexitat dels 
processos i intentar aprofundir en els 
aspectes que precisament poden explicar 
les similituds i les diferències. No és pas 
fàcil, això, però pot ser una aspiració.

Els estudis històrics tant locals com 
generals, a més d’incitar els professionals 
a fer més recerca per completar i millorar 
els coneixements, s’adrecen a lectores i 
lectors diversos. Un bon públic pot ser la 
gent del lloc estudiat. Cal tenir present 
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que hi ha moltes maneres d’arribar al 
públic: els llibres, les exposicions, les 
conferències… La divulgació històrica 
també és feina d’historiadors. I el discurs 
també pot tenir caràcter local o general, 
sense que un exclogui l’altre, sinó que el 
complementi.

- Quines són les potencialitats de la 
Història Local i quina pot ser la seva inci-
dència en la societat del segle xxi?

- Seguint amb la idea de veure les 
diferents vivències històriques en dis-
tints contextos territorials (econòmics, 
polítics i socials), ampliaria el focus. En 
les nostres localitats convivim persones 
de diverses tradicions, amb distintes 
històries. Posar en comú els diferents 
passats històrics pot tenir gran interès. 
Podria ser un material pedagògic sugge-
ridor i cohesionador; podria donar lloc a 
tallers dedicats a compartir memòries, a 
contrastar genealogies, i a recuperar cul-
tures. Aquest exercici de posar la pròpia 
història en relació amb les dels altres 
sembla oportú ara que estem físicament 
a prop els uns dels altres. Però és una 
exigència per a tota història rigorosa. Hi 
ha encara moltes mancances en les expli-
cacions històriques de molts episodis dels 
que només es mira una cara. I ara sembla 
més oportú que mai fer anàlisis més com-
pletes, perquè les altres cares del passat, 
positives o negatives, s’entrellacen amb 
els passats de gent d’altres terres que 
ara viuen entre nosaltres. Uns mateixos 
fets poden ser apreciats de manera ben 
distinta en funció dels seus efectes. Ja 
sigui el cas del paper dels catalans en el 
comerç americà, traslladant mercaderies 
i persones destinades a la esclavitud; o bé 
de l’estudi dels exilis i de les migracions, 
en distintes direccions i per diferents 
causes; o, per exemple, revisant el que 
encara s’explica amb un nom tant esbi-
aixat com ‘reconquesta’, liquidant set-
cents anys d’història i de transformació 
econòmica i cultural.

- Quina creus que és l’aportació de 
l’associacionisme cultural a la societat 
del segle xxi?

- Sóc de Sabadell i vaig arribar al Baix 
Llobregat l’any 1974. L’associacionisme 
em va permetre la integració. A Sant 
Joan Despí vaig vincular-me al grup 
local del Congrés de Cultura Catalana i 
vaig formar part del consell de redacció 
de la revista La Font del Be. Després vaig 
tenir ocasió de participar en iniciatives 
de major àmbit territorial i de conèixer 
millor la comarca, a través del Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
i com a membre de la redacció d’El 

Periódico del Llobregat, responsable de 
la pàgina d’opinió i de les entrevistes. 
Per mi va ser molt important trobar 
persones que em van anar obrint portes 
cap a una major comprensió de l’entorn 
i una major implicació en el que passava 
i passa actualment. Avui podríem pensar 
que el coneixement no cal que passi per 
les relacions personals, perquè tenim 
molts mitjans, sobretot internet; però ens 
equivocaríem. L’associacionisme cultural, 
a més de conrear parcel·les de les pròpies 
tradicions culturals, també pot facilitar 
els intercanvis entre tradicions distintes. 
A partir del coneixement i el respecte 
entre diverses cultures es podrà avançar 
pacíficament cap a una futura societat 
intercultural. En aquest sentit són molt 
importants les accions polítiques, però les 
xarxes socials i culturals tenen un impor-
tant paper, no solament intel·lectual, sinó 
que també pot ser molt lúdic i creatiu.

- Repassant la teva trajectòria obser-
vem que estàs i has estat implicada molt 
directament en consells de redacció de 
diferents revistes de recerca i divulgació 
històrica. En una època de crisi en què es 
qüestiona la necessitat de continuar edi-
tant en paper davant l’arribada de nous 
formats, quina valoració en fas?

- Crec en la suma d’antics i nous 
formats –i en l’adaptació tranquil·la. 
Molts encara preferim llegir en paper, 
però també desitjaríem tenir buscadors 
per recuperar paraules (conceptes, noms 
de lloc i de persones…), sobretot quan les 
lectures constitueixen part del treball 
d’estudi/recerca. Buscar títols, autors o 
temes en els catàlegs de biblioteques 
de tot el món és un regal de la infor-
matització que s’està ampliant amb les 
digitalitzacions de llibres i articles. Amb 
RACO, per exemple, arribem a molta 

informació que fa pocs anys era força 
més difícil de trobar. Ara podem tenir el 
problema contrari: l’excés d’informació. 
Es tracta d’aprendre –i d’ensenyar– a 
avaluar i a seleccionar amb cura.

- Quines són darrerament les teves 
línies de recerca?

- La meva llicenciatura va ser en 
història medieval i la meva tesi doctoral 
s’ha centrat en el segle xViii i principis 
del xix. En aquests moments m’interessa 
aprofundir en l’estudi dels conflictes 
socials, les transformacions econòmiques 
i les dinàmiques polítiques dels segles 
esmentats; i m’interessa incorporar-hi 
la perspectiva de gènere, una perspectiva 
que he valorat cada vegada més des 
que estic vinculada al grup de recerca 
consolidat “Treball, Institucions i Gènere” 
(TIG) de la Universitat de Barcelona, i 
a l’Institut Interuniversitari d’Estudis 
de Dona i Gènere (iiEDG). També sóc 
membre del Centre d’Estudis sobre Movi-
ments Socials, de la Universitat Pompeu 
Fabra. M’interessa relacionar el local i 
el general: fer història comparada entre 
distintes localitats i tenir com a referent 
espais més amplis, aquells que tinguin 
sentit d’acord amb la temàtica estudiada, 
ja sigui una comarca, l’àmbit català, o 
altres espais en els que poder incorporar 
el nostre passat històric. En aquest sentit, 
ha estat molt positiva la participació del 
grup TIG en un projecte de recerca inter-
disciplinari d’àmbit europeu, i l’esforç que 
hem fet per presentar la nostra recerca a 
professionals de diferents ciències soci-
als, amb altres referents bibliogràfics. Les 
lectures són una part imprescindible de 
la nostra feina i convé estar al corrent 
del que es fa, aquí i a fora.

entreViSta: m. carme Jiménez
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Textos de Montserrat Garrich, amb 
la col·laboració de Montserrat Beseran, 
documentació d’Anna Bigas, edició a 
cura de Rosalia Conesa (2010). Esbart 
Català de Dansaires 1908-2008. Cent 
anys d’història. Barcelona: Esbart Català 
de Dansaires. 337 p.

L’any 2008 l’Esbart Català de Dansai-
res de Barcelona ha celebrat el centenari 
de la seva fundació que es va produir a 
Barcelona al signar els estatuts fundaci-
onals el dia 8 de juliol de 1908.

Entre 2008 i 2009, l’Esbart Català 
de Dansaires ha dut a terme un seguit 
d’actes, tant públics com privats, per 
celebrar aquest important esdeveniment 
i, alhora, fer difusió de la seva tasca al 
voltant de la dansa tradicional catalana 
i de les nombroses activitats que anual-
ment desenvolupa.

Fora ja de la celebració s’edità l’obra 
Esbart Català de Dansaires 1908-2008. 
Cent anys d’història que es va presentar 
a La Casa dels Entremesos de Barcelona, 
seu de l’Esbart Català de Dansaires, el 
dia 19 de setembre, just a l’inici de les 
Festes de la Mercè, la festa major de la 
ciutat de Barcelona.

L’estudi deixa constància de la histò-
ria de l’entitat i de la seva contribució a 
la cultura catalana, a la vida associativa 
i cultural de Barcelona i, en especial, a 
l’àmbit de la dansa tradicional de Cata-
lunya, que és la matèria protagonista 
de treball de l’entitat. Segons consta 
als estatuts fundacionals de l’Esbart 
Català de Dansaires de 1908, aquesta 
associació té tres objectius principals, al 
voltant dels quals es desenvolupa la seva 

tasca: la documentació i recull d’infor-
mació sobre dansa catalana mitjançant 
treballs de camp, recerca bibliogràfica, 
etc., l’estudi d’aquesta documentació i 
la seva difusió mitjançant mostres de 
danses, publicacions, cursos, promoció 
de novetats editorials, participació en 
jornades i congressos, i en la col·laboració 
i presència en qualsevol esdeveniment de 
dansa catalana.

Darrera aquest treball hi ha la volun-
tat de deixar constància de la trajectòria 
de l’Esbart Català de Dansaires, la de fer 
palesa la seva implicació en els esdeve-
niments culturals, socials i festius de la 
ciutat de Barcelona, de Catalunya i en 
definitiva en la història del nostre país 
al llarg del segle xx amb la col·laboració 
o responsabilitat de nombrosos pro-
jectes punters i únics en el camp de la 
dansa tradicional catalana, així com la 
de deixar constància de la importància 
de la contribució de les associacions de 
cultura popular i tradicional a la histò-
ria de Catalunya. També la de proveir 
l’Esbart Català de Dansaires d’una sèrie 
d’eines de caràcter històric: relacions 
de seus socials, d’activitats, de socis, de 
directius, etc., la transcripció de docu-
ments legals, memòries, informes, etc., 
la transcripció, amb la traducció quan 
ha estat necessària, i digitalització de 
les dedicatòries del Llibre de Signatures, 
així com la digitalització d’una selecció 
del fons fotogràfic, de programes, de 
documentació legal, etc. 

L’obra Esbart Català de Dansaires 
1908-2008. Cent anys d’història està 
formada per dues parts autònomes i 

diferents en el tractament, l’organització 
i el suport però del tot complementàries: 
un llibre imprès i il·lustrat i un DVD amb 
imatges i so.   

L’estudi va començar l’any 2006 
amb la lectura i transcripció de tots els 
documents legals de l’Esbart Català de 
Dansaires: estatuts, reglaments, conve-
nis, informes, etc.; la lectura i el resum 
de les memòries d’activitats ja siguin les 
generals anuals, d’actes, de seccions o 
grups de l’Esbart (Secció Feminal, Secció 
Infantil, etc.), de projectes (reconstruc-
cions de balls, d’actes d’homenatges, de 
les Noces a Muntanya o dels Cavallets 
Cotoners, entre altres), etc.; la lectura i el 
resum de totes les actes de les reunions 
de Junta Directiva i assemblees generals 
de socis, ordinàries i extraordinàries, així 
com d’altra documentació històrica de 
l’Esbart. Tota aquesta tasca, ha servit 
també, evidentment, per la realització 
de l’exposició, així com per altres publi-
cacions editades pel centenari.

Paral·lelament, i amb la finalitat 
d’aquesta publicació, però també de l’ex-
posició i de la resta d’edicions del cen-
tenari, es realitzaven diverses tasques: el 
buidat de la informació continguda en 
els programes i cartells d’activitats de 
l’Arxiu de Programes i la introducció de 
la seva informació a una base de dades; 
la confecció de la relació general de socis 
i sòcies a partir dels fulls de proposta 
de soci o sòcia, completant-ho amb la 
informació dels diversos llibres i llibretes 
d’associats; la relació d’activitats des de 
1908 a partir de la informació dels Llibres 
d’Activitats, la informació de les actes de 

Esbart Català de Dansaires 1908-2008.
Cent anys d’història

Portada del llibre. Presentació del llibre el 19 de setembre passat a la Sala d’actes de la Casa dels Entremesos 
de Barcelona.
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Junta Directiva i assembles, de les memò-
ries d’activitats anuals i dels programes i 
cartells d’activitats; la relació d’adreces 
dels edificis en els que l’Esbart ha tingut 
la seu social; i la revisió de les fotografies 
i postals de l’Arxiu Fotogràfic. En resum, 
les tasques van comprendre una revisió 
acurada de tot el corpus documental 
històrica o activa de l’Esbart Català de 
Dansaires.

El DVD, que es troba annexat a la 
contracoberta de l’obra, conté més de 
1.200 imatges que s’han organitzat a 
partir de dos criteris: el primer seguint 
un criteri cronològic i el segon que orga-
nitza les imatges segons la tipologia dels 
documents. Cada capítol té una banda 
sonora diferent ja que s’han sonoritzat 
amb melodies de balls entre les inclo-
ses a l’enregistrament Centenari (CD) 
editat per l’Esbart Català de Dansaires 
l’any 2008, de manera que cada peça 
identifica una dècada concreta. El repàs 
de totes les imatges del DVD dóna una 
visió del pas del segle xx a la ciutat de 
Barcelona, més enllà de la mateixa his-
tòria de l’Esbart Català de Dansaires, en 
observar-s’hi els canvis estètics soferts a 
les arts gràfiques, a la moda, a la urbanit-
zació, a l’activitat cultural de les entitats 
que han acompanyats a l’Esbart, des dels 
prestigiosos Ateneu Enciclopèdic Popular 
o Centre de Dependents del Comerç i de 
la Indústria (CADCI) fins a la Coordina-
dora de Colles de Gegants de Bestiari de 
Ciutat Vella.

El llibre, o part impresa de la publica-
ció, consta de tres presentacions institu-

cionals: la de Jordi Bartolomé, President 
actual de l’Esbart Català de Dansaires, la 
de Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona i la 
de Joan Manuel Tresserras, Conseller de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya.  Els segueix un 
capítol introductori sobre La Barcelona 
de finals del segle xix a 1910, l’autor del 
qual és Alfred Pérez-Bastardas, histori-
ador i nét d’Albert Bastardes, alcalde de 
Barcelona l’any 1908, personalitat que va 
presidir el primer acte de l’Esbart Català 
de Dansaires al recentment inaugurat 
Palau de la Música Catalana el dia 23 
d’agost de 1908.

A partir d’aquí, el llibre presenta 
nou capítols que segueixen les etapes 
històriques més importants de l’Esbart 
Català de Dansaires, que ho són alhora 
de la ciutat de Barcelona: 1908-1914, 
1915-1929, 1930-1938, 1939-1948, 
1949-1958, 1959-1975, 1976-1992, 
1993-2007, 2008-2009, que es tanquen 
amb un colofó. El llibre és il·lustrat amb 
prop de dues-centes cinquanta imatges 
seleccionades d’entre documents legals, 
fotografies, programes, etc. Els capítols 
tenen subcapítols que responen a algun 
fet concret o situació, un dels quals es 
refereix a l’Arxiu de Dansa Catalana 
organitzat per Aureli Capmany.

Conscients del lligam ciutat-entitat, 
i de la seva evolució en paral·lel, cada 
un dels capítols comença, fora de text, 
amb un quadre cronològic en el que, 
ordenats en quatre apartats (“Obres a 
la ciutat”, “Política i govern”, “Inaugu-
racions” i “Vida ciutadana i social”), es 

fa esment dels principals fets socials, 
polítics i culturals esdevinguts a la 
ciutat de Barcelona. Aquesta informació 
emmarca i contextualitza l’Esbart Català 
a la Barcelona de cada moment.

Per completar la informació dels 
capítols, l’obra aporta cinc annexos 
que tracten en forma de relació alguns 
dels aspectes principals: “Seus socials” 
o relació d’edificis en els que l’entitat 
ha tingut la seu; “Socis” amb la relació 
de les persones que han format part de 
l’Esbart Català de Dansaires entre 1908 
i l’actualitat; “Activitats” amb la llista 
extensa d’actes de tot tipus que han 
comptat amb la participació de l’Esbart o 
que han estat organitzats per ell; “Danses 
restaurades o recuperades” que deixa 
constància de les reconstruccions o resti-
tucions a les poblacions d’origen a partir 
de la informació aplegada per l’entitat al 
llarg del segle; i el darrer annex conté la 
relació de les persones que n’han estat 
responsables com a “Presidents, mestres 
de dansa, directors musicals, pianistes, 
majordomia i vestuari i socis de mèrit 
o d’honor”.

Esbart Català de Dansaires 1908-
2008. Cent anys d’història és una obra 
coral en la que han participat nombroses 
persones, des de molts punts de vista i 
amb responsabilitats i tasques diverses. 
La seva publicació ha permès recuperar 
episodis oblidats i revalorar persones i 
fets i deixar la història de l’entitat docu-
mentada pel futur.

eSBart cataLà De DanSaireS

Actuació de la Secció Infantil de l’Esbart Català de Dansaires a la Plaça del Rei. Festes de Santa Eulàlia, Barcelona, 2006. Foto: Josep Herrero.
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L’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, 
del Col·legi de Notaris de Catalunya

Presentació
L’Arxiu Històric de Protocols de Bar-

celona, integrat pels registres i protocols 
de més de cent anys del districte notarial 
de la capital catalana, forma part de l’Ar-
xiu General de Protocols del Col·legi de 
Notaris de Catalunya, que compta amb 
més de 140.000 volums i amb el qual 
es troba instal·lat de manera unitària a 
la seva seu. I és gestionat per aquesta 
institució, d’acord amb la normativa 
vigent (Decret de 1945). Incardinat en 
el Sistema d’Arxius de Catalunya, és el 
primer arxiu de l’Estat espanyol d’entre 
els notarials, tant per l’antiguitat com 
per la continuïtat i la transcendència 
dels seus fons, alhora que esdevé un 
dels principals centres d’investigació i 
estudi del país. 

Talment com la resta dels arxius 
de protocols, la seva formació és molt 
posterior al naixement de la institució 
notarial, al segle xiii. De fet, a part dels 
dos intents no reeixits de formar un arxiu 
de protocols el 1598 i el 1816, cal esperar 
a la Llei orgànica del notariat de 1862, 
que regulà la globalitat de la institució, i 
al Decret de 1869, la primera normativa 
explícita concernent aquest fons. D’ençà 
d’aleshores, els protocols antics foren 
recollits de diferents institucions, però 
sobretot de les cases dels notaris. L’Arxiu 
tingué diverses ubicacions provisionals 
fins que, a l’inici dels anys vuitanta del 
segle xix, s’instal·là a la planta baixa del 
Col·legi, dipòsit que s’amplià el 1928 amb 
la casa adjunta.

Tanmateix, fou després de la Guerra 

Civil espanyola que es donà l’impuls 
definitiu a l’Arxiu, sota la iniciativa de 
les diferents juntes directives i, sobretot, 
del notari Raimon Noguera, que el salvà 
físicament, dirigí la confecció de l’inven-
tari i l’obrí a la investigació. I durant la 
dècada dels anys noranta del segle xx, se’l 
dotà d’unes instal·lacions modernes, amb 
les mesures pertinents de conservació i 
seguretat. A més, l’increment continuat 
de documentació i la integració dels 
cossos de corredors de comerç i notaris 
determinà que s’adquirissin dos locals 
més per a dipòsit d’arxiu. 

Fons documentals
L’Arxiu Històric disposa d’un fons 

documental més que excel·lent. Hi 
podem trobar les seccions següents:

Protocols de Barcelona. És aquesta la 
secció fonamental resultat de l’activitat 
del notari com a fedatari en l’esfera con-
tractual privada. Els volums centenaris 
del districte de Barcelona són 40.000, 
mentre que els de l’Arxiu General (suma 
de l’Històric i l’Intermedi o de més de 
vint-i-cinc anys) fan un total de 80.000 
volums i ocupen 10.000 metres lineals. 
Encara, aquesta xifra de protocols s’in-
crementa amb uns altres 15.000 volums 
si prenem en consideració els protocols 
especials de protestos del districte de la 
capital. Tanmateix, ultra el seu nombre 
elevat, cal remarcar la riquesa i l’anti-
guitat d’aquest fons. El registre notarial 
complet més antic és del final del mateix 
segle xiii (1299). I, a partir de mitjan segle 
xiV, l’Arxiu compta amb unes notables i 

continuades sèries documentals, amb 
5.305 registres anteriors al 1500. 

Escrivanies Vàries. A més de les 
sèries generals, l’Arxiu compta amb 
registres d’algunes escrivanies especi-
als, resultat de l’activitat específica del 
notari. Destaquem: Escrivania de Marina, 
restaurada en la seva totalitat, Rendes i 
Arbitris, Amortització i Venda de Béns 
Nacionals, Hisenda o Reial Intendència 
(segles xViii i xix). 

Notaries Foranes. És una petita 
secció integrada per manuals d’una 
vuitantena de poblacions de Catalunya, 
arribats a aquest Arxiu en circumstàncies 
diverses. El de Sant Pere d’Osor, de 1283-
1292, és el més antic que s’hi conserva. 

Pergamins. Sumen un total de més de 
1.600 unitats, fins ara ordenades en dues 
sèries, actualment en vies de catalogació 
i unificació. Daten dels segles xii al xViii, i 
la seva provinença és força diversa, des 
dels originals no recollits fins als llegats 
efectuats en diferents moments.

Gairebé la totalitat d’aquests fons 
ingents foren descrits, a mitjan segle xx, 
en una tasca que esdevingué aleshores 
pionera i modèlica. I, d’ençà del 1995, 
s’ha iniciat la revisió d’aquest inventari, 
d’acord amb els criteris metodològics 
establerts per la Fundació Noguera i 
sota el seu patrocini. Fins al moment 
s’han editat sis volums, dels segles xiii al 
xViii. L’Arxiu compta, a més, amb alguns 
catàlegs de buidatge de la documentació, 
tant manuals com automatitzats.

Tanmateix, juntament amb els fons 
de l’Arxiu Històric suara enumerats, 

Sala d’exposició permanent de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Protocol del segle XVII del notari Pau Pi.
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l’Arxiu General integra altres fons docu-
mentals: 

Protocols d’altres districtes. L’Ar-
xiu aplega els fons notarials d’altres 
districtes, dins el marc del Conveni de 
col·laboració signat amb la Generalitat 
de Catalunya el 2007, que constituïa 
l’Arxiu General Intermedi de Protocols 
de Catalunya. En l’actualitat, hi ha 
ingressats els protocols dels districtes 
de Badalona, Sant Boi de Llobregat i 
el Vendrell. Igualment, aquesta secció 
s’incrementa si prenem en consideració 
els més de 18.000 volums de protocols 
de protestos de la majoria dels districtes 
catalans, que s’hi han aplegat en els 
darrers anys per tal de descongestionar 
els arxius de districte.  

Llibres registre de pòlisses. Foren 
ingressats arran de la integració dels 
antics corredors de comerç col·legiats 
en el cos únic de notaris, efectiva des del 
primer d’octubre del 2000. Contenen els 
actes i contractes de caràcter mercantil 
i financer i la suma total dels llibres 
d’aquests antics fedataris mercantils de 
les quatre circumscripcions catalanes fa 
un total d’uns 30.000 volums. 

Serveis i activitats
L’Arxiu disposa d’una moderna sala 

de consulta, amb vint-i-quatre punts de 
lectura i una selecta biblioteca de refe-
rència, especialitzada en fonts, història 
de Catalunya i de Barcelona, arxivística 
i altres disciplines complementàries. I, 
més enllà de les activitats habituals de 
tractament, descripció, difusió dels fons 
i atenció als usuaris, l’Arxiu està en con-
nexió ben directa amb les Universitats i 
altres institucions culturals de la ciutat.

Així, prèvia concertació, s’hi impar-
teixen amb regularitat classes pràctiques 
de diferents matèries relacionades amb 
la documentació i organitzades per 
aquestes entitats (metodologia i crítica 
textual, paleografia i diplomàtica, histò-
ria, antropologia…), i s’hi fan nombroses 
visites comentades, adreçades a donar 
a conèixer els fons, les instal·lacions i la 
gestió de l’Arxiu. Per això, en la darrera 
remodelació del Col·legi s’adequà, a 
la planta baixa, una sala d’exposició 
permanent. 

Igualment, en la seva línia tradicional 
de publicacions de caire històric i jurídic, 
cal remarcar que, també sota el patrocini 
de la Fundació Noguera, l’Arxiu Històric 
de Protocols edita una prestigiosa revista 
de caire històric i institucional, titulada 
Estudis Històrics i Documents dels Arxius 
de Protocols. Apareguda el 1948, és de 
periodicitat anual, recull treballs histò-
rics i jurídics realitzats amb preferència 
sobre documentació notarial i ha assolit 
el número xxVii. 

Projecte de digitalització
Com a projecte més significat ende-

gat per l’Arxiu en els darrers anys, desta-
quem el de digitalització dels protocols 
medievals, escollit per tractar-se d’una 
font històrica de vegades gairebé exclu-
siva i d’un valor extraordinari, i per l’estat 
de conservació deficient dels llibres, fet 
que recomana la seva reproducció. En 
efecte, l’octubre de 2006 se signà amb 
l’empresa Artyplan Document el projecte 
de digitalització i microfilmació dels 
registres medievals de l’AHPB i, establer-
tes les pautes de procediment i instal·lat 
el maquinari, el gener de 2007 s’iniciaren 
els treballs de manera sistemàtica. 

Es tracta d’un fons extraordinari de 
5.305 volums, des del final del segle xiii 
fins al 1500, i amb aquest projecte, el 
de més ampli abast dut a terme sobre 
protocols, es pretén obtenir gairebé un 
milió d’imatges. Programat amb un perí-
ode d’execució de quatre anys, amb ell 
hom disposarà d’unes còpies de seguretat 
per preservar uns originals d’elevat valor 
històric i d’unes altres de consulta per 
facilitar-ne la difusió. 

El procediment seguit es podria 

esquematitzar en les fases següents: 
preparació de la documentació, és a 
dir, selecció dels registres, foliació i 
ordenació dels fulls solts; digitalització 
o captura dels originals, a 300 DPI de 
resolució i amb format TIFF, destinat 
a la preservació; control de qualitat, 
més necessari en un projecte d’aquesta 
envergadura i complexitat; transfor-
mació d’arxius a format PDF, destinat a 
la consulta; transvasament i emmagat-
zematge de la informació en un RAC de 
discos durs externs, que ofereixen un 
seguit d’avantatges, com ara elevada 
capacitat d’emmagatzematge, facilitat 
de realitzar transvasaments d’informació 
i de migració de dades, facilitat en la 
gestió d’errors o en la incorporació de 
noves imatges o possibilitat d’adaptar-hi 
sistemes de seguretat extres; confecció 
de microfilm, a partir de les imatges 
digitalitzades de preservació; i servei 
de les imatges als usuaris, mitjançant 
la consulta a la mateixa sala o la seva 
inclusió a Internet.

Laureà PaGaroLaS i SaBaté

Director tècnic De L’arxiu HiStòric De 
ProtocoLS De BarceLona

 

Sala de consulta de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona.

Projecte de digitalització del fons medieval.
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El Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera 
(MUME). Commemorar i pensar històricament 
l’exili republicà

L’obertura, el mes de febrer de 2008, 
del Museu Memorial de l’Exili (MUME) a 
la Jonquera té a veure, sense cap mena 
de dubte, amb l’onada memorial en què 
estem immersos des de fa ja més d’una 
dècada. És a dir, aquell procés que té 
com a objectiu fonamental la fixació de 
la nostra mirada envers l’època pretèrita 
recent amb la finalitat d’explicar-nos 
-també- part del nostre present per tal 
d’afrontar en millors condicions el futur. 
Aquesta operació, en molts casos, va 
associada a una voluntat de reparació 
moral d’unes víctimes i uns combatents 
per la democràcia no suficientment 
reconeguts. En el cas de l’Exili republicà 
català i espanyol aquesta conjuntura, 
que reuneix la combinació de difusió 
del coneixement històric d’un terrible 
capítol del nostre passat i l’homenatge 
commemoratiu, és ben patent. Per tant, 
el MUME ha nascut amb la pretensió 
de fomentar el saber històric i, a més, 
no negligeix el paper simbòlic de retre 
homenatge a aquells catalans/es i ciu-
tadans/es de la resta de l’Estat espanyol 
que van haver de deixar la seva terra i llar 
a causa de la derrota de la democràcia 
encarnada en el govern de la Generalitat 
i l’Estat republicà fundat el 1931.

El MUME va tenir el seu origen en 
l’èmfasi que va posar l’Ajuntament de 
la Jonquera, en particular el seu alcalde 
Jordi Cabezas, des de finals dels anys 
noranta del segle passat per formalitzar 
el projecte d’una concreció museística 

entorn de l’exili de 1939. Aquest muni-
cipi, situat en un dels passos fronterers 
més importants de l’Estat espanyol, fou 
testimoni el gener-febrer de 1939 de les 
dramàtiques vivències que van experi-
mentar gairebé mig milió de persones, 
majoritàriament soldats en retirada, però 
que anaven acompanyats de gent gran, 
dones i infants. L’impacte emocional 
d’aquest desastre humanitari va deixar, 
inevitablement, empremta en aquesta 
petita vila. El carrer on està ubicat 
l’edifici museístic havia estat part del 
traçat de l’antiga carretera nacional-II. 
En conseqüència, resulta evident que la 
localització d’aquest museu a La Jon-
quera està més que justificada. 

Arran d’aquesta voluntat impulsora 
de l’equip municipal, de seguida es van 
buscar suports en els organismes de la 
Unió Europea (programa Feder-Interreg 
II-A), en la Generalitat (progressivament 
en els departaments de Presidència, 
Cultura i, en la fase final de materia-
lització del projecte, en el departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació ciutadana, particularment 
amb la Direcció General de la Memòria 
Democràtica-Memorial Democràtic), i 
en la Diputació de Girona. El procés de 
realització va tenir una llarga durada, ja 
que l’equipament museístic resultant té 
una entitat infraestructural i científica 
que va molt més enllà del potencial d’un 
municipi modest com La Jonquera. Resu-
mint a grosso modo, la tasca d’elaboració 

dels treballs previs per a la definició del 
futur museu va començar l’any 2001 i 
va finalitzar a les acaballes de 2007. Els 
historiadors Enric Pujol i Jaume Santaló 
es van encarregar del projecte muse-
ogràfic i museològic, i els arquitectes 
Rafael Cáceres i Philippe Pous, que van 
treballar conjuntament amb l’escenògraf 
Ignasi Cristià, foren els artífexs del con-
junt del disseny de l’edifici.

Un dels eixos principals del museu 
és l’exposició permanent que explica 
la història de l’exili des de la Guerra 
Civil fins al procés de recuperació de 
la democràcia. Cosa que palesa que un 
dels objectius primordials és la difusió 
de la història i memòria de l’exili repu-
blicà, però també cal remarcar que, 
des del museu, es té també molt en 
compte la connexió amb el món actual 
i això obliga a tractar el tema de l’exili 
com a una constant en la història i, 
particularment, durant el segle xx i el 
que portem de l’actual. Aquest lligam 
amb l’actualitat es fa efectiu en una 
diversificada programació d’activitats 
temporals. D’aquesta manera, tenint 
com a columna vertebral la memòria, la 
història i la reflexió crítica, el museu es 
conforma com un centre d’interpretació 
que recorda els exilis provocats per 
la Guerra Civil. Sobretot -tot i que no 
únicament ja que no es deixa en l’oblit 
el gran nombre de persones que van 
sortir del país l’estiu del 1936 a causa 
de la violència revolucionària- l’èxode 

Visió exterior de l’edifici del museu. Sala central del museu: La diàspora.
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sofert pels vençuts en aquell conflicte 
que indissolublement va estar lligat 
amb l’Europa de l’ascens dels feixismes 
i el totalitarisme stalinista, i que fou el 
preludi de la Segona Guerra Mundial. 
Així mateix, a les sales del museu es té 
en consideració els molts homes i dones 
exiliats el 1939 que van continuar llui-
tant per la llibertat des de les files de la 
resistència francesa i d’aquells gairebé 
9.000 que foren enviats als camps de 
concentració nazis en un penós trajecte 
que, malauradament, per a la majoria 
no va haver-hi l’oportunitat del retorn. 
Alhora, també es té present aquella part 
de la població exiliada que, amb la fina-
litat d’escapar de la barbàrie hitleriana 
-durant la seva expansió pel territori 
europeu- i de la persecució franquista 
(també a dins de França), foren a parar 
a milers de quilòmetres, en terres euro-
pees, africanes o americanes.  
A grans trets, de la museografia cal des-
tacar que, encara que no està exempta 
d’una certa teatralitat, sobretot pro-
porcionada per la il·luminació i alguns 
recursos escènics fonamentats en una 
forta càrrega simbòlica, prioritza la cla-

redat expositiva i la funcionalitat divul-
gativa. En aquest sentit, la col·locació 
de les fotografies i dels documents 
d’època obeeix a un discurs narratiu 
que es va teixint amb textos explicatius 
i la intercalació de material audiovisual. 
La sensació general és la de predomini 
d’un vague minimalisme, justificat per la 
que és només l’aparent poca quantitat 
d’elements musealitzats. Una sensació 
que s’esvaeix si el visitant segueix amb 
atenció l’enorme quantitat d’informació 
que ofereix el muntatge audiovisual 
global del museu. En tot moment, es 
vol ressaltar la vocació pedagògica de 
l’equipament, que alterna conservació 
i exposició amb investigació i divul-
gació mitjançant una oferta quantiosa 
d’activitats temporals que se sumen a 
l’exposició permanent. Aquesta darrera 
està estructurada en cinc àmbits temà-
tics diferents: 1)Consideració general 
sobre l’Exili, 2) Guerra, Retirada i Exili, 
3)La Diàspora, 4)La vivència de l’exili i 
5)El llegat de l’exili. 
Un dels principals objectius del museu 
és arribar a ser un centre de referència 
internacional sobre les temàtiques asso-

ciades a l’exili i, al mateix temps, establir 
punts de connexió amb fenòmens tan 
actuals com les migracions, els èxodes 
i altres desplaçaments forçats de pobla-
ció. Aquests propòsits tenen una estreta 
relació amb el fet que l’equipament 
està integrat dins de la xarxa que con-
figura el pla sobre Espais de Memòria 
Democràtica de Catalunya, impulsat 
per la Direcció General de la Memòria 
Democràtica-Memorial Democràtic. 
Cosa que significa que el MUME, dins 
del subàmbit d’Espais de Frontera i Exili, 
és una seu territorial de referència del 
Memorial Democràtic de la Generalitat 
i, en conseqüència, actua com a un ens 
dinamitzador que té com a finalitat la 
recuperació, la senyalització i la difusió 
dels espais, els camins i els vestigis 
de l’exili republicà. Per consegüent, el 
museu, per la seva situació geogràfica es 
converteix en un autèntic lloc de memò-
ria. Un espai públic que s’estructura de 
manera indubtable en la casa de tots els 
que, contra el seu desig, van haver de 
deixar el seu país. Al costat de l’acollida 
d’aquells que van sofrir les penalitats 
de l’èxode i dels seus hereus més 
directes, el MUME també té la intenció 
de crear diversos públics i usuaris. Es 
tracta d’oferir el museu com una àgora 
oberta, un gran projecte pedagògic de 
la memòria i de conservació del patri-
moni històric (material i immaterial) 
vinculat al combat pels fonaments de 
la llibertat i la democràcia. Així doncs, 
resulta essencial apropar-se a les joves 
generacions, bàsicament estudiants del 
darrer cicle de primària, de secundària i 
d’universitat, sense relegar el públic de 
tipus general. El repte és ser capaços 
d’arribar a un públic que procedeixi 
tant del turisme cultural com aquell 
que està relacionat amb l’ensenyament, 
l’especialització i la investigació histò-
rica. En aquesta tasca de captació hi 
tenen un paper prioritari, d’una banda, 
l’actiu programa d’activitats i expo-
sicions temporals que es desenvolupa 
al llarg de l’any i, de l’altra, el servei 
educatiu del museu que ofereix visi-
tes guiades de l’exposició permanent, 
tallers pedagògics i sortides a l’exterior 
que tenen com a eix la visita a indrets 
relacionats amb la senyalització dels 
espais i camins de la retirada i l’exili de 
la zona altempordanesa realitzada con-
juntament amb el Memorial Democràtic 
i el Consell Comarcal. Tot plegat, amb 
la incorporació també en l’agenda del 
servei educatiu de molts dels llocs de 
memòria de l’exili republicà situats a la 
Catalunya del Nord, acaba configurant 
un veritable territori de memòria. Un 
territori-museu l’epicentre del qual n’és 
el MUME.

JorDi Font aGuLLó
Director DeL mume

Muntatge fotogràfic. Consideració general sobre l’exili.

Sala dedicada al llegat de l’exili.
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BoLóS, Jordi; Jarne, Antonieta; ViceDo, 
Enric (cur.) (2010). Família pagesa i 
economia rural: VII Congrés sobre siste-
mes agraris, organització social i poder 
local. Lleida: Fundació Pública Institut 
d’Estudis Ilerdencs (Col·lecció Sistemes 
agraris, organització social i poder local 
als Països Catalans; 7). 793 p. 

L’Institut d’Estudis Ilerdencs ha 
editat les actes del congrés “Família 
pagesa i economia rural”, organitzat pel 
Departament d’Història de la Universitat 
de Lleida i el Patronat Municipal Josep 
Lladonosa d’Alguaire. És el setè volum 
de la col·lecció que inclou les anteriors 
actes, que han tractat temes clau de 
la història del món rural: usos i béns 
comunals, sindicalisme i solidaritats 
pageses, control social i quotidianitat, 
fires i mercats, condicions de vida, i 
poblament i territori. El llibre inclou 

la conferència inicial, les ponències de 
cada sessió i les comunicacions pre-
sentades. Les comunicacions aporten 
conclusions sobre les qüestions clau 
al voltant de la família pagesa, com 
són les estratègies pageses per tirar 
endavant la família ja sigui mitjançant 
polítiques matrimonials, les activitats 
no agràries com a ingrés complementari 
que s’afegeix als ingressos de la pròpia 
explotació, i el gran tema de l’accés a 
la terra. Ens referirem tot seguit a la 
conferència inicial i a les ponències.

En la conferència inicial, Xavier 
Roigé, a més de realitzar un balanç dels 
estudis sobre la família pagesa fets per 
historiadors i antropòlegs, insisteix en 
la necessitat de tornar a donar impuls 
a aquestes recerques en uns moments 
en què els estudis ja no són tan nom-
brosos, malgrat que l’estudi de la família 
pagesa continua sent un tema clau per 
entendre el món rural i les seves trans-
formacions.

Lluís To, referint-se a l’etapa medi-
eval, també proposa una intensificació 
de l’estudi de les fonts, especialment 
els protocols notarials per tal de fer 
una història comparada a nivell català. 
Tot i que a la Catalunya Vella la figura 
de l’hereu fa que el patrimoni familiar 
vagi a parar a un únic descendent, el 
ponent destaca la variabilitat de les 
estratègies d’herència i de matrimoni. 
Cal no deixar-se enlluernar per unes 
semblances inicials.

Maria Àngels Sanllehy ens presenta, 
per a l’edat moderna, un Pirineu –la Val 
d’Aran- en el qual la casa i la comunitat 
juguen un paper decisiu en l’equilibri 

població-recursos, de cara a garantir la 
reproducció de les famílies pageses. La 
tensió entre pobres i rics es palesa tal 
i com avança el procés de privatització 
dels comunals que resta recursos a les 
famílies menys afavorides.

Enric Saguer i Fernando Mikelarena i 
Pilar Erdozaín publiquen els textos de les 
dues ponències presentades per a l’etapa 
contemporània. El primer destaca com, 
des de mitjan segle xix, l’explotació 
familiar guanya terreny en front la gran 
propietat. El ponent analitza el paper 
de la família pagesa com a centre de 
decisió, el cicle familiar i la propietat 
de la terra, la pluriactivitat o bé com el 
cooperativisme facilita una major rela-
ció de la família pagesa amb el mercat. 
Els autors de la segona ponència fan un 
estat de la qüestió dels estudis realitzats 
a Espanya, entre els quals destaquen 
els elaborats sobre Euskadi i Catalunya. 
L’estudi és ple de matisos i passa revista 
a tota una sèrie de qüestions clau com 
la localització i evolució dels tipus de 
família i els models d’herència, la relació 
entre demografia, models familiars i 
activitats econòmiques, i les relacions, 
no sempre fàcils, de les famílies amb la 
comunitat. 

Les comunicacions abasten els Països 
Catalans i diverses regions d’Espanya 
per a les etapes medieval, moderna i 
contemporània. A més dels resultats 
dels diversos estudis, cal destacar la 
diversitat de fonts i de plantejaments 
metodològics emprats. 

enric ViceDo riuS
uniVerSitat De LLeiDa
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ViDaL, Toni; marí, Isidor (2010). Una 
mirada enrere. Eivissa als inicis dels anys 
setanta. Eivissa: Ajuntament d’Eivissa; 
Editorial Mediterrània-Eivissa; Institut 
d’Estudis Baleàrics (Col·lecció Mirador; 
3). 181 p. 

El passat 14 de setembre es va inau-
gurar a l’Espai Mallorca de Barcelona 
l’exposició Una mirada enrere. Eivissa 
als inicis dels anys setanta, del fotò-
graf menorquí Toni Vidal. L’exposició, 
produïda per l’Arxiu d’Imatge i So 
Municipal d’Eivissa, mostra una selec-
ció de fotografies inèdites, realitzades 
en blanc i negre, que són fruit de la 
visita a l’illa del fotògraf l’any 1971. En 
aquest sentit, l’Ajuntament d’Eivissa 
i l’Editorial Mediterrània-Eivissa amb 
la col·laboració de l’Institut d’Estudis 
Baleàrics, les han recollit en un magní-
fic volum editat per a l’ocasió. La visió 
que Toni Vidal tingué vers l’illa, aquí hi 
apareix enriquida amb els poemes d’Isi-
dor Marí Mayans. Les imatges evoquen 
els records de la primera joventut del 
poeta, els quals pertanyen al moment 
en què es començaven a fer evidents 
les grans transformacions socials i 
econòmiques provocades pel turisme 
de masses. La mostra es pot dividir en 

set àmbits temàtics: Dalt Vila, la Marina 
i Mercat Vell, sa Penya, port d’Eivissa, 
món rural, arquitectura d’avantguardes 
i personatges. A través de les imatges, 
acompanyades d’una acurada descrip-
ció, s’hi observa un especial interès de 
Toni Vidal per l’arquitectura tradicional i 
moderna (E. Broner, J. Ll. Sert, R. Torres). 
Hi apareixen també alguns retrats de 
personatges de l’època com els pintors 
Antoni Marí Ribas “Portmany” i Vicent 
Calbet, així com també de l’escriptor i 
historiador Isidor Macabich. Finalment, i 
des d’un caràcter costumista, es fixa en 
la gent del camp i del carrer, els digni-
fica, retratant d’aquesta manera la vida 
quotidiana allunyada dels temps. En 
definitiva, el treball de Toni Vidal, d’una 
innegable qualitat artística, s’erigeix en 
un important document històric per a 
l’estudi del passat recent d’Eivissa.

Vicent marí coSta
inStitut D’eStuDiS eiViSSencS
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DiVerSoS autorS (2010). Montjuïc i el seu 
entorn, 1936-1939. Xerrades i itine-
raris. Barcelona: Centre d’Estudis de 
Montjuïc (Col·lecció Camí de l’Esparver; 
2). 189 p. 

Montjuïc i tots els barris del seu 
entorn van formar part de l’escenari de 
la guerra entre 1936 i 1939 i van patir, 
per tant, les seves conseqüències. Pocs 
mesos després de les primeres barricades 
i els enfrontaments per oposar-se als 
aixecats, la indústria i la població civil 
del Poble-sec i de la Marina de Port -com 
les de la resta de la ciutat- es convertiren 
en objectius i víctimes en la rereguarda. 
El recinte del parc tingué un important 
paper logístic, i tant els diferents edificis 
de l’Exposició de 1929, els pavellons i 
els palaus que en principi havien de ser 
enderrocats per donar pas a habitatges, 
com l’estadi, van acollir nombrosos 
esdeveniments lúdics i esportius. També 
el Castell, símbol persistent per la mun-
tanya i per la ciutat, va jugar un paper 
fonamental com a presó militar i política, 
així com a espai judicial i d’execucions. 

Aquesta obra recull els principals 
continguts de les xerrades i dels iti-
neraris que constituïren el programa 
realitzat la tardor de 2008 en memòria 
dels bombardeigs de 1937 i 1938 i en 

record de tots aquells que els patiren, 
recorrent els escenaris on tingueren 
lloc els fets. El valuós treball de recerca 
documental realitzat pels diferents 
autors que han col·laborat en aquest 
cicle ens dóna a conèixer alguns aspec-
tes nous i més precisos d’aquest passat i 
ens guia, amb l’ajut del material gràfic, 
per a poder localitzar i reconstruir amb 
més seguretat i exactitud la memòria 
de les instal·lacions, els edificis i els 
llocs on es produïren els fets, i com 
afectaren aquests a una població civil 
enormement vulnerable.

Cal remarcar que bona part de les 
imatges són inèdites. Aquest fet esdevé 
un valuós complement dels textos de 
la publicació i de ben segur serà motiu 
d’interès dels lectors. Amb la publicació 
de Montjuïc i el seu entorn, 1936-1939, 
el Centre d’Estudis de Montjuïc dóna 
continuïtat a la col·lecció Camí de 
l’Esparver. 

JoSeP FaBra

centre D’eStuDiS De montJuïc 

Notes [Mollet del Vallès], núm. 25 
(gener 2010). 194 p. [Edita: Centre 
d’Estudis Molletans]

La revista Notes, avui òrgan d’expressió 
del Centre d’Estudis Molletans, va néixer 
per iniciativa d’un grup d’estudiosos 

sorgit a redós de la Sala Fiveller, secció 
cultural de la Parròquia de Sant Vicenç 
de Mollet del Vallès. El primer volum, 
Mollet del Vallès, Notes històriques, es 
va presentar l’any 1988. La iniciativa 
va tenir continuïtat i, any rere any, 
coincidint amb la Diada de Sant Vicenç 
–el patró de la ciutat– van veure la llum 
els successius volums. El 22 de gener de 
1992, en el decurs de la presentació de 
Notes 5, es van donar a conèixer, tra-
duïts al català, els primers documents 
que feien referència a la parròquia i 
el poble de Mollet, datats l’any 993. 
Motivats per aquesta troballa, i amb la 
voluntat de popularitzar la història del 
poble i de crear i fomentar una identitat 
col·lectiva entre els molletans, l’Ajun-
tament i la Parròquia acorden celebrar 
aquesta efemèride. Coincidint amb la 
finalització del actes del Mil·lenari, la 
Diada de Sant Vicenç de 1994, en l’acte 
de presentació de Notes 7 s’anuncia la 
creació del Centre d’Estudis Molletans 
(CEM); la revista ja consta com publi-
cada per l’entitat. Nascut com hereu de 
la feina feta a la Sala Fiveller, el CEM 

va rebre per herència els sis volums de 
la revista Notes (1987-1993) i el llibre 
Moledo-Mollet 993-1993, presentat 
en el mateix acte de constitució de 
l’entitat. A més d’aquest llegat material, 
el CEM heretà també el compromís de 
continuar publicant la revista. Amb 
el pas del temps, la revista Notes ha 
estat el pal de paller que ha permès la 
divulgació de les recerques que efectuen 
els col·laboradors del CEM, i fidel al seu 
compromís, la publicació és puntual a la 
cita de la Diada de Sant Vicenç. El dia 
22 de gener de 2010, fou presentat el 
volum 25, actualitzat en quant al seu 
format, amb la voluntat de facilitar la 
comunicació entre articulistes i lectors. 
En el conjunt de l’obra han participat 
225 autors, que han escrit 437 articles 
que ocupen un total de 4.602 pàgines. 
Amb un tiratge de 900 exemplars, els 
lectors més fidels són els molletans 
que s’identifiquen amb l’essència i la 
trajectòria de la seva ciutat. 

conSoL Garcia-moreno

centre D’eStuDiS moLLetanS
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