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Subvenció o inversió?
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Recentment el conseller de cultura de la 
Generalitat de Catalunya Ferran Mascarell 
ha defensat la idea de la inversió i no només 
de la subvenció, paraula que sovint ha tingut 
mala premsa, segurament per abusos que 
s’han comès, però també per aquell estrany 
raonament practicat en excés en el nostre 
àmbit cultural, segons el qual dependrà molt 
de qui la rebi, per fer-ne valoració positiva 
o negativa. En el nostre cas si cerquem la 
definició de la paraula tampoc ens hauríem 
de posar pedres al fetge per la denominació. 
Subvenció és l’acció de subvenir, de venir en 
ajut de les necessitats d’algú. I en el nostre cas, 
el dels centres d’estudis, és més que cert que 
necessitem que ens ajudin. Potser la pregunta 
clau és per a què. Per distreure’ns, per passar 
l’estona, per divertir-nos, per generar activitat 
i relacions socials com a única finalitat? Per 
a què? M’he preguntat quina consideració 
podrien tenir els fons públics que es destinen 
a l’IRM i que des de l’IRM s’administren amb 
l’idea central i fundacional de donar suport als 
centres d’estudis. Els podem considerar una 
subvenció? Certament que sí, clarament, ens 
ajuden. Pensant en totes les ajudes que des de 
l’IRM és donen als centres d’estudis, a través 
de les convocatòries, però també a través 
de múltiples altres formes, m’he preguntat: 
és només una subvenció el que es dóna, és 
només un suport? I aquí aniria a raure a la idea 
expressada pel conseller Mascarell: és també i 
en gran mesura una inversió. Penso que en el 
fons els centres d’estudis hem tingut sempre 
clara aquesta idea. El que fem és en realitat 
una inversió en el nostre territori. Inversió de 
la qual una part important és capital humà 
altruista. Les inversions es fan per generar 
beneficis a més curt o a més llarg termini. 
Ens podem preguntar, quin tipus de benefici? 

Primer en generar més coneixement sobre 
el lloc, en la contribució a la creació d’una 
societat més culturitzada i més arrelada en el 
territori, en contraposició o coexistència amb 
una poderosa oferta, que no gosem dir-ne ni 
cultural, que brega per crear una societat de 
globalitats despersonalitzades i desarrelades, 
com a fórmula de generar altres tipus benefi-
cis. A més a més actualment des dels centres 
d’estudis tenim ja clara la percepció que el 
nostre funcionament genera una no gens 
menyspreable activitat econòmica, que en els 
moments actuals de crisi cal tenir ben present. 
Activitat econòmica que no marxa del territori, 
que contribueix a arrelar, a mantenir persones 
i petites empreses: editorials, impremtes, 
llibreries, dissenyadors, correctors, persones 
que a temps complert o parcial treballen pel 
centre o fan treballs de recerca remunerats, 
etc. Tenim molt clar, també, el servei directe o 
indirecte que prestem a les administracions i 
a la societat. Quantes aportacions dels centres 
d’estudis han transformat conceptes i percep-
cions territorials, quanta recerca publicada ha 
servit per engruixir informes de l’administració 
vinculats sobretot a la definició del lloc i al 
seu patrimoni o com element d’informació 
turística, o com a matèria docent. Qui dubta 
ja de les relacions en el camp de la recerca 
i la publicació entre els centres d’estudis i 
l’àmbit universitari? Quantes idees llançades 
des dels centres d’estudis han esdevingut com 
les cançons populars que tothom les sap, però 
se n’ignora l’autoria? 

Josep santesmases
President de la CCePC - ViCePresident segon 

de l’irM
 (fragment del parlament de l’entrega de 

premis recercat 2011)
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Els centres d’estudis, 
entre la universitat i la societat

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

El panorama cultural actual de Cata-
lunya és ben divers, estratificat —cada 
vegada menys centralitzat i més ric, on 
cada territori i les seves comunitats tenen 
i manifesten vitalitat i interès en mostrar 
els seus valors i en fer partícips el món 
exterior. Els agents d’aquesta activitat són 
múltiples, des de les institucions públiques, 
fins a les iniciatives privades particulars.

A la base d’aquestes activitats es 
troben entitats que es dediquen a la 
recerca i difusió de coneixements sobre 
la història i cultura local. Aquests centres 
d’estudis són fruit i testimoni dels canvis 
socioeconòmics de les últimes dècades. 
Catalunya avui en dia compta amb múl-
tiples formes i localitzacions de centres 
d’estudis, alguns amb més tradició que 
d’altres. Una gran part d’elles és nas-
cuda en els primers anys de la transició 
democràtica. 

On es troben aquests centres d’estudis? 
Naturalment per tota la geografia catalana, 
emperò hi ha grans diferències entre zones 
de muntanya on cada comarca general-
ment només en té un, mentre que en altres 
comarques a vegades n’hi ha diversos. Par-
ticularment són freqüents en les comarques 
de Girona: una trentena. En aquest full ens 
proposem analitzar les possibles influències 
mútues entre la Universitat de Girona i els 
centres d’estudis de la seva comarca. Els 
més antics d’aquests centres d’estudis van 
néixer en les dècades de 1930 i del 1940 i 
formaven part d’aquella societat d’erudits 
locals, clergues, metges o professionals 
liberals de les localitats que en els seus inicis 
tenien com a objectiu principal la descoberta 
i salvaguarda del patrimoni arqueològic, 
arquitectònic i material. Uns van poder fer, 
als anys 1980, el relleu dels seus participants 
per noves generacions i establir conveni 

amb el seu Ajuntament. D’altres patiren 
una llarga crisi, deguda segons ells, a la 
concentració dels historiadors professionals 
a l’entorn de les universitats. 

L’Institut d’Estudis Gironins és un dels 
més antics de les comarques gironines, 
estretament vinculat a la universitat de la 
seva ciutat. Porta a terme una labor edi-
torial -publica els seus Annals des de l’any 
1947- i d’organització de congressos, amb 
temàtica centrada en la història de Girona. 
Altres centres també porten a terme una 
obra molt considerable de publicacions 
d’història i cultura local, tant de monogra-
fies d’estudis i de textos com d’una revista 
anual. Varies institucions eclesiàstiques 
i municipals van ajudar aquests centres 
a formar-se assegurant-los un local. Els 
arxius van ser el lloc de les seves primeres 
activitats, també els museus d’història 
local o comarcal, que igualment van ser, en 
moltes ocasions, els resultats més tangibles 
d’aquests primers centres erudits. 

Tots els centres tenen com a objectiu 
principal la descoberta i la recerca de 
la història i de la cultura tradicional de 
la seva localitat. Des d’aquest punt de 
vista podem dir que la temàtica de la 
seva actuació es mou exclusivament en 
un àmbit geogràfic reduït. 

Diferent és el cas de l’Associació d’His-
tòria Rural de les Comarques Gironines. És 
un centre relativament jove, fundat l’any 
1999, de temàtica especial. Entre els seus 
fundadors sovintegen els joves professors 
de la Universitat de Girona, els arxivers, gent 
dels museus i professors de l’ensenyament 
de secundària: la iniciativa de l’Associació va 
sortir de l’alma mater de la UdG. Formalment 
aconsegueixen el conveni amb aquesta l’any 
2000 — això permet a tots els membres de 
l’Associació l’accés a les bases de dades i a la 
biblioteca de la universitat. Emprenen una 
tasca de molta envergadura: les tres col-
leccions de la Biblioteca d’Història Rural: els 
‘Estudis’, els ‘Documents’ i les ‘Fonts’. Des del 
primer moment editen el butlletí semestral, 
el Mestall, full informatiu de concepció 
moderna i transversal. Més tard ingressen 
a les files de la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana, col·laboren 
amb l’Institut Ramon Muntaner i finalment 
també s’incorporen al Patronat Francesc 
Eiximenis. Amb la política de buscar col-
laboradors i finançament, la realització de 
la tasca de la recerca, publicació i trans-
ferència de coneixement a la societat és 
contundent. Constitueixen una plataforma 
que fa possible el contacte i el treball amb 
molts professionals de la història: professors 
universitaris, de secundària, arxivers, investi-

gadors no universitaris (historiadors locals) o 
bé ex alumnes de la mateixa universitat. Des 
de l’any 2000 organitzen Jornades i Cursos 
anuals, Seminaris de convocatòria internaci-
onal. En el butlletí es publiquen una vintena 
d’entrevistes d’especialistes d’història rural, 
provinents de Catalunya, d’Espanya i d’arreu 
del món —realitzant una tasca de divulgació 
i d’informació de primer ordre. 

Avui en dia la majoria dels membres 
d’aquests centres —almenys les juntes— 
són professionals de la cultura. Treballen en 
col·laboració amb els arxius locals o comar-
cals, amb els nous o vells museus locals; 
els seus membres gairebé sempre són 
universitaris, o professors o llicenciats. 

“Què poden aportar aquests centres a 
les universitats?”. A més a més de repre-
sentar plataformes per la transferència 
dels coneixements i l’alta divulgació 
d’aquests, són un estímul per a enfoca-
ments interdisciplinaris en les recerques1. 
Però també podem fer una altra pregunta: 
què poden aportar les universitats als cen-
tres d’estudis locals o comarcals? Més ben 
dit: a les seves comunitats? Què hi poden 
aportar les noves universitats catalanes, 
filles de la democratització de l’ensenya-
ment superior i del desenvolupament de 
les investigacions científiques?

Aquestes han contribuït i contribueixen 
a un canvi qualitatiu de la vida cultural de 
les seves regions, les proveeixen de profes-
sionals; no només a través de l’ensenyament 
universitari en general, sinó també a través 
dels diversos cursos de postgrau i màsters 
oferts en els seus plans d’estudis. La Univer-
sitat de Girona igualment en té un que porta 
per títol Màster en Gestió del Patrimoni 
Cultural en l’Àmbit Local. Aquests màsters 
tenen l’objectiu de crear un pont entre la 
pràctica de la gestió del patrimoni i els nous 
professionals sortits de les aules. Els centres 
d’estudis també podrien ser un element clau 
en la formació d’aquests nous professionals, 
oferint-los els coneixements bàsics de les 
localitats i de les comarques tot reivindi-
cant per ells mateixos un espai propi en 
gestió de la cultura en l’àmbit local. En una 
esfera més àmplia del tercer sector, en el 
terreny del màrqueting social i investigació, 
implicant-se des del territori en la cultura 
local, salvaguardant el seu patrimoni, però 
també participant en el procés i activitats 
dels circuits dels coneixements, aquests 
centres podrien ocupar un lloc entremig de 
les universitats i de la societat. 

tünde mikes
professora visitant d’Història del dret 

Universitat de girona

1 Cf. Joaquim Maria Puigvert i Solà: “La Universitat i els centres d’estudis”; Mestall, any XII - núm. 27 - juny 2010, p.2.
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u n a  i m a t g e ,  u n a  h i s t ò r i a

Les pesqueres de cingle a la Marina Alta

Tema: Disposició del canyís. Pesquera 
confeccionada per Vicent Bolufer 
(Vicentet de Maians) del Poble Nou 
de Benitatxell. 
Any: Anys 90.
Lloc: Pesquera del Racó (vessant sud 
del Morro Castell) del Poble Nou de 
Benitatxell. 
Fons: Imatge extreta de la publicació: 
BarBer, Antoni; gUardiola, Ismael; alme-
nara, Miquel (1998). Nits i peixos a les 
pesqueres de cingle. Estudi Etnològic i 
històric de les pesqueres de cingle de 
la Marina Alta. Pedreguer: Associació 
Cultural Puig Llorença de Poble Nou 
de Benitatxell. 252 p. 

Al marge dels sistemes tradicionals de 
pesca (mar endins o en una platja), al lito-
ral de la Marina Alta hi ha hagut un món 
pesquer reduït, endèmic, necessitat d’en-
giny humà i d’hòmens atrevits per a baixar 
entre les cingleres i els penya-segats fins 
a la vora de la mar i arreplegar un cabàs 

de peix: són les pesqueres als cingles cos-
taners de la Marina Alta. Geogràficament 
es troben entre el Cap de Sant Antoni i el 
morro de Teix, pels termes municipals de 
Xàbia, Poble Nou de Benitatxell, Teulada 
i Calp, al llarg d’uns 30-35 km.

Els pescadors de les pesqueres de 
cingle eren camperols que, amb un 
mínim de cultura marinera heretada i 
adquirida per l’experiència pròpia, i amb 
greus necessitats econòmiques, pel matí 
treballaven la terra i per la nit buscaven 
més recursos a la mar.

A la base d’un penya-segat, en 
una situació estratègicament buscada 
—normalment des de la mar— a pocs 
metres de l’aigua, s’aprofitava el replà 
d’una massa de roca sobreïxida del 
penya-segat, i si aquest era vertical 
s’instal·lava un canyís on posar-se al 
damunt, amb tot un complex sistema 
de cordes, ancoratges, escales al llarg 
de tot el recorregut de baixada fins el 
punt exacte de pesca.

Les pesqueres de cingle de la Marina 
Alta són úniques en el món ja que en 
altres indrets es pesca des de la roca 
però sense desenvolupar infraestructures 
permanents.

N’hi havia de comunals —entre el cap 
Negre i la cala Grandella— amb un accés 
més fàcil i menys infraestructura que, per 
a utilitzar-les, uns dies abans, s’havia de 
demanar torn als quarters costaners de 
la guàrdia civil. N’hi havia de particulars 
—des de la cala Granadella al Morro de 
Toix— respectant el dret d’ús personal per 
a la persona que l’havia construïda, here-
tada o comprada a un antic propietari. 

Les pesqueres de canyís (que es 
confeccionaven en el mateix lloc duent 
les canyes necessàries) eren les d’accés 
més dificultós, perilloses i les més habi-
tuals. A les cavitats altes de la base dels 
penya-segats, la verticalitat de la roca 
feia necessària la instal·lació d’un canyís 
a manera de replà i la instal·lació —fixant 
estaques en els clavills de la roca— d’un 
sistema complicat de cordes i escales per 
accedir-hi. Cada temporada, les pesqueres 
es rearmaven o revisaven.

Pel que fa als aparells de pesca i tèc-
niques de captura s’empraven la fluixa, el 
volantí, el rastre, la potera, la canya, amb 
la part més grossa (trompa) i la part més 
prima i flexible (ximeró) i el rall (xàrcia 
cònica d’1 m d’altura, uns 70-80 cm 
d’obertura major i uns 10 cm d’obertura 
menor) que es llançava quan es veia una 
peça o un grup de peixos junts. Altres 
utensilis eren el salabre, la fitora (forca de 
3 o més puntes), el candeler, el carburer, el 
fanal de gas i el cabàs de sarrons (que es 
penjava a l’esquena per a poder accedir a 
la pesquera amb les mans lliures).

L’activitat pesquera es feia de nit i 
utilitza la llum artificial per atraure el 
peix. La temporada de pesca anava de 
gener fins abril, que era el temps millor per 
a capturar la sèpia, els calamars i altres 
espècies que s’acostaven a la costa per a 
emparellar-se i criar.

L’ús de les pesqueres de cingle va lligat 
a un temps de fam i necessitats econòmi-
ques per a sobreviure que el millorament 
del nivell de vida ha fet desaparèixer a la 
segona meitat del segle xx.

antoni-llUís carrió i artigUes

secretari-general de l’institUt d’estUdis 
comarcals de la marina alta
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c o n e g u e m  e l s  c e n t r e s  d ’ e s t u d i s

El Centre d’Estudis Sinibald de Mas 
de Torredembarra treballa i impulsa 
els estudis, la recerca, el debat i la 
difusió dels valors culturals, científics i 
artístics, així com la seva conservació, 
especialment pel que fa als temes his-
tòrics, arqueològics, mediambientals, 
patrimonials, socioculturals, geogràfics, 
geològics, biològics, folklòrics, literaris, 
lingüístics i etnològics, entre d’altres, de 
l’àmbit de Torredembarra i les localitats 
properes.

El Centre d’Estudis des del gener 
de 1983 ha promogut la recerca local i 
ha dinamitzat la vida cultural de Torre-
dembarra. Sinibald ha estat treballant 
constantment la interrelació amb altres 
entitats i associacions, i molt especial-
ment amb autors, historiadors i artistes 
locals. Actualment, a nivell institucional, 
podem comptar amb una relació fluïda 
des del Patronat de Cultura de Torre-
dembarra fins a la mateixa Universitat 
Rovira i Virgili.

La preparació i execució de totes 
les activitats que ha portat a terme ha 
estat sempre realitzada gràcies a la col-
laboració, voluntària i desinteressada, 
dels membres de la seva junta i de força 
socis. Actualment el Centre d’Estudis 
Sinibald de Mas el formen uns 250 
socis que, amb una modesta aportació 
anual i el treball personal desinteressat, 
col·laboren en la difusió dels valors 
mediambientals i culturals de Torredem-
barra. Durant els últims anys el Centre 
d’Estudis ha experimentat un creixement 
considerable en el nombre de socis, prop 
del 100%. Un augment que aporta un 
rejoveniment de la mitjana d’edat de 
la massa social. Queda molt a fer, però 
estem formant els nostres relleus.

Potser les més noves i que han fet 
possible un salt qualitatiu han estat les 
vinculades amb la Universitat Rovira 
i Virgili. Esdevenir Antena local de la 
celebrada Antena del Coneixement ens 
permet, i alhora ens estimula, dibuixar 
cursos de formació i actes més agosa-
rats. L’avui anomenada Aula de la Gent 
Gran, antuvi Aula d’Extensió Università-
ria, ha suposat una programació estable 
de conferències i sortides per aquesta 
franja de la societat que en plenes 
facultats volen redescobrir o abastar per 
primer cop, la cultura a la que no varen 
tenir accés en el seu moment.

Ens vàrem proposar redescobrir, 
també, el territori. El nostre entorn, amb 
una lectura apropiada, aporten quel-
com més que la impagable passejada. 
Documentació i persones enteses ens 
permeten veure amb més profunditat el 
que creiem ja conegut. Les passejades 
científiques són excursions d’interès 
cultural que compten també amb l’acom-
panyament d’una persona experta. Poden 
tractar amb preferència o compartint el 
temps, temes com la història, biologia, 
toponímia o plantes medicinals per citar 
alguns exemples.

Les activitats es caracteritzen, com us 
dèiem, en detectar mancances i ofertar 
projectes complementaris. Així les presen-
tacions de llibres i treballs que facin refe-
rència al nostre àmbit d’actuació o que 
hagin estat treballats per socis o autors 
locals han estat constants. Fet produït per 
una molt esperançadora tasca dels histo-

riadors que tracten la investigació com un 
fet de recuperació patrimonial.

Fòrums des d’on reflexionar 
La secció d’Arts Visuals va endegar un 

projecte molt ambiciós. En plena època de 
multicanals i espai telemàtic, va pensar 
en un espai de debat amb cinema. El setè 
art tornava a sales per a ser compartit i 
es recuperava la vella idea de debatre al 
final de cada sessió. Són cicles temàtics 
que s’ambienten amb films que poden 
aportar alguna visió diferent o colpejar 
l’ànim per a reforçar el diàleg. Potser la 
conversa va en direcció al títol del cicle o 
al films, tant s’hi val, la cultura és enrao-
nar. Ho tenim clar.

Per altra banda, les taules de debat 
que organitzem ja esdevenen un clàssic a 
Torredembarra. Des de les que reuneixen 
a tots els candidats a presidir el plenari 
municipal en cada elecció local, fins a les 

Sinibald de Mas, el Centre 
d’Estudis de Torredembarra

Signatura del conveni amb l’Antena del Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili.

Presentació del llibre Peixos i altra vida marina de la platja de Torredembarra de Jordi Corbera, Pere 
Abelló i Iris Gual.
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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

que reuneixen posicions antagòniques 
d’antuvi, com pot ser parlar dels “grafitis” 
com a art, per citar un exemple.

L’entorn a estudi
En una vila costanera i marinera com 

Torredembarra, calia aprendre en l’obser-
vació de peixos. Una activitat que ja ha 
quedat com a cita anyal per socis, amics i 
coneguts i que va protagonitzar el projecte 
d’editar un llibre de consulta que es podia 
submergir. I el mar sense el cel, poc sentit 
tindria. També tenim la cita cada any amb 
les estrelles. Observació com a treball 
de camp i mitjançant l’observatori d’un 
torrenc malalt per l’espai. Les passejades 
científiques també han treballat per iden-
tificar la flora de Torredembarra i del Gaià, 
o la toponímia de la seva costa. Sempre que 
podem documentar el més característic de 
la zona, no ho dubtem.

El Centre
El creixement quantitatiu i qualitatiu 

del Centre ha estat recompensat recent-
ment pel premi Recercat que atorga l’Ins-

titut Ramon Muntaner entre els centres i 
instituts d’estudis existents en els territoris 
de parla catalana. 

Actualment el Centre està estructurat 
amb diferents àrees, com són: Història, 
Ciències, Entorn i Territori, Patrimoni 
literari, Formació, Arts Visuals, Biblioteca 
i documentació, Comunicació, Joventut, 
Coordinació del Recull de Treballs, Web-
master i Informàtica i Antena del Conei-
xement i Aula de la Gent Gran.

La transversalitat de diferents inicia-
tives comporta que els diferents respon-
sables i membres de la Junta assumeixin 
la tutoria si s’escau. Això permet elaborar 
una mena de claus en mà, cada actuació 
compta amb un responsable. 

Actualment s’està treballant en un pro-
jecte que permeti la detecció, identificació 
i recollida en molts casos, de tots aquells 
elements que conformen el patrimoni de 
Torredembarra i que poden estar en perill 
de desaparèixer. Una campanya que ens 
permetrà comprovar si a la vila tenim prou 
elements museístics que faci imprescin-

dible conformar una exposició de forma 
permanent. Un museu a Torredembarra 
podria esdevenir un motor constant per al 
Centre d’Estudis Sinibald de Mas i assegu-
rar la seva pervivència intel·lectual. 

Un Centre editor
Tota aquesta tasca s’ha de manifestar 

amb una capacitat de generar patrimoni. 
Cal editar i assegurar que els estudis i la 
recerca restin a l’abast de tothom. 

El fruit de les tasques de recerca que 
realitzen els socis es publica a la nostra 
revista anual RECULL DE TREBALLS i en 
monografies. Actualment s’està preparant 
l’edició del Recull de Treballs número dotze. 
Amb una mitjana que supera les cent vint 
pàgines per edició, representa un material 
únic per conèixer Torredembarra des de 
qualsevol vessant. Figures històriques o les 
plantes del nostre Roquer, conviuen amb 
la cronologia del nostre teatre o amb un 
recull de programes de l’antic carnaval de 
Torredembarra de l’any 1928 fins al 36, per 
citar exemples prou allunyats però repre-
sentatius de la recuperació patrimonial.

Altres llibres editats pel Centre d’Es-
tudis Sinibald de Mas han estat El ball 
de Santa Rosalia, Bonança, oblades... i 
sípia, La festa major de Torredembarra a 
la segona meitat del segle xix, L’Aventura 
democràtica. Torredembarra 1979-2004, 
Ranxets. La cuina a Torredembarra o més 
recentment II República, Guerra Civil i 
Repressió Franquista a Torredembarra 
(1931-1945). Tots es poden consultar 
al nostre web. Sols afegir que tenim en 
preparació: La mar tradicional dels pes-
cadors de Baix a Mar de Torredembarra 
(1950-1995) dels autors Gabriel Comes 
i Iris Gual.

alBert Bonet

president centre d’estUdis siniBald de mas

Sortida a Olot dels socis i les sòcies del Centre d’Estudis Sinibald de Mas.

Entrega del premi Recercat 2009 al Centre d’Estudis Sinibald de Mas de Torredembarra. Detall del premi Recercat 2009. 
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El món agrari a les terres de parla catalana
Els projectes per al 2011 en ple funcionament

A l’últim número de Frontissa us 
informàvem de les darreres gestions rela-
cionades amb el projecte “El món agrari a 
les terres de parla catalana”, impulsat per 
la Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana, l’Institut Ramon Muntaner 
i la Fundació del Món Rural. Parlàvem de 
les darreres passes per a posar a punt 
el banc d’imatges, construir l’exposició 
i definir la seva inauguració i posterior 
itinerància. 

La inauguració va tenir lloc el dime-
cres 2 de març a les 19 hores al Palau 
Robert de Barcelona i va comptar amb la 
presència de l’Hble. Conseller d’Agricul-
tura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, Josep M. Pelegrí i del Director del 
Centre de Promoció de la Cultura Popular 
i Tradicional Catalana, Lluís Puig.

Els visitants van poder veure el 
resultat d’un projecte iniciat fa dos anys, 
materialitzat en dotze plafons de gran 
format organitzats temàticament, un 
audiovisual i diversos elements comple-
mentaris. 

El dia 30 de març l’exposició deixava el 
Palau Robert i iniciava la seva itinerància, 
visitant fins a aquest moment Móra la 
Nova (de l’1 al 10 d’abril); Vic (del 12 al 27 
d’abril) amb motiu del Mercat del Ram; 
Meritxell (del 3 al 29 de maig), coincidint 
amb la celebració del Recercat 2011 a 
Escaldes-Engordany; La Seu d’Urgell (del 
4 al 20 de juny) aprofitant l’organització 
de la IV Trobada de Centres d’Estudis de les 
comarques de Lleida.

Quan llegireu aquest article, l’exposició 
segurament ja serà al Pont de Suert (del 22 
de juny al 13 de juliol), per anar després 
a la Universitat Catalana d’Estiu a Prada 
de Conflent (del 17 al 24 d’agost), Elna 
(del 28 d’agost al 17 de setembre), Fira de 
Sant Miquel de Lleida (del 28 de setembre 
al 2 d’octubre), Museu de la Vida Rural de 
l’Espluga de Francolí (del 7 d’octubre al 6 
de novembre) i Torroella de Montgrí (del 25 
de novembre al 12 de desembre) coincidint 
amb la Fira de Sant Andreu.

En alguns casos, la programació de 
l’exposició ha donat lloc a la celebració 

d’activitats paral·leles relacionades amb el 
món agrari. El dia 1 d’abril es va celebrar a 
Móra d’Ebre la taula rodona “El món agrari 
a les Terres de l’Ebre” amb la participació 
de Josep Suñé, membre històric d’Unió 
de Pagesos; Marc Pinyol, gerent del Grup 
Fruiter de Benissanet; Àlex Paula, enginyer 
tècnic agrícola i moderada per Miquel 
Esteve, economista, pagès i escriptor. El 
15 de maig, a Escaldes-Engordany va tenir 
lloc la xerrada “El paper del món agrari dins 
l’economia”, conversa entre Miquel Font, de 
l’Associació de Pagesos i Ramaders d’An-
dorra i Pep Riera, d’Unió de Pagesos.

L’objectiu d’aquestes activitats és 
donar veu i presentar davant el públic en 
general als diferents agents vinculats amb 
el món agrari, oferint-los l’oportunitat 
d’explicar la seva activitat, sovint davant 
un públic urbà.

La tria de localitats que marquen la 
itinerància d’aquest 2011 respon a l’interès 
per a presentar l’exposició a fires agrícoles, 
respondre a les sol·licituds d’institucions i 
entitats que amb la seva aportació econò-

Inauguració de l’exposició “El món agrari a les terres de parla catalana” al 
Palau Robert de Barcelona el dia 2 de març de 2011. Foto: Fons CCEPC. 

Parlaments d’inauguració de l’exposició “El món agrari a les terres de parla 
catalana” al Palau Robert de Barcelona el dia 2 de març de 2011. Foto: Fons 
CCEPC. 

Inauguració de l’exposició “El món agrari a les terres de parla catalana” 
al Santuari de Meritxell del Principat d’Andorra el dia 3 de maig de 2011. 
Foto: Fons CCEPC. 

Imatge general de l’exposició situada al claustre del Santuari de Meritxell 
del Principat d’Andorra del 3 al 29 de maig de 2011. Foto: Fons CCEPC.
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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 relacionades 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 Universitat 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.

Des del desembre de 2010, quan us 
vam informar per última vegada a través 
de Frontissa sobre l’organització del VIII 
congrés de la CCEPC, el comitè científic i 
organitzador n’ha definit l’estructura i els 
continguts. En aquests moments ja hem fet 
la tramesa de la primera circular i només 
cal confirmar alguns dels ponents i relators 
per a donar a conèixer el programa final, 
les condicions de participació i poder editar 
el tríptic definitiu que inclourà la butlleta 
d’inscripció. 

Com ja sabeu, el congrés està organitzat 
per la Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana, l’Institut Ramon Muntaner, 
el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llo-
bregat i el Museu d’Història de Catalunya. 
Es desenvoluparà durant els dies 10, 11 i 12 
de novembre i s’estructura al voltant de tres 
àmbit temàtics: 
Àmbit 1. Ideologia, cultura i identitats.

Estudis dels corrents, moviments o 
grups des de la perspectiva de la renovació 
davant el discurs “oficial”, aportació de nous 
plantejaments, capacitat de crear conscièn-
cia col·lectiva i sensibilització social.
Àmbit 2. Moviments socials.

Estudis sobre les incidències dels 
moviments relacionats amb les condi-
cions de vida i del treball. Accions dels 
moviments o grups en territoris concrets.
Àmbit 3. Associacionisme i sociabilitat.

Estudis sobre associacions o grups 
informals, les seves aportacions i incidèn-
cies sobre les dinàmiques dels pobles i ciu-
tats. Composició dels grups, procedències 
i continuïtats. Les accions.

Cada àmbit disposarà de dues ponèn-
cies i una relatoria, que recollirà les 

“1960-1980. Transicions i canvis a les terres de parla 
catalana”. VIII congrés de la CCEPC

aportacions arribades a través de les 
comunicacions. La tria de les ponències 
respon a la diversitat de temes que abraça 
cada àmbit i a la presència de diferents 
territoris.

El congrés s’obrirà a l’auditori del 
Museu d’Història de Catalunya la tarda 
del 10 de novembre amb una conferència 
inaugural i continuarà al Citilab de Corne-
llà, amb el desenvolupament dels diferents 
àmbits els dies 11 de novembre (sessió de 
matí i de tarda) i 12 de novembre (sessió 
de matí).

Dues activitats més completen el 
programa: 

—Una conferència sobre la Catalunya 
Nord que pretén ser un contrapunt des de 
la perspectiva del nord a la situació del 
sud, fent referència a fets important com 
el maig del 68 i d’altres més estrictament 
francesos. 

—Una taula rodona de síntesi dels 
temes tractats als tres àmbits.

Es podran presentar comunicacions 
a qualsevol dels tres àmbits del congrés 
enviant-les a l’adreça electrònica ccepc@
iec.cat. Els terminis per a presentar 
aquests treballs són els següents:

1a circular del 
VIII Congrés de la 

CCEPC “1960-1980. 
Transicions i canvis 
a les terres de parla 

catalana”.

—15 de juliol. Inscripció del títol 
de la comunicació i d’un resum de mil 
caràcters. El Comitè Científic comunicarà 
l’acceptació de la comunicació abans del 
29 de juliol.

—14 d’octubre. Lliurament del text 
sencer de la comunicació (extensió 
màxima de trenta mil caràcters, notes 
incloses).

Les inscripcions es podran formalitzar 
fins el mateix dia d’inici del congrés.

Les modalitats d’inscripció són:
—Normal: 50 euros (amb actes) / 40 

euros (sense actes).
—Reduïda: socis dels centres d’estudis, 

membres de l’IEC i comunicants 30 euros 
(amb actes) / 20 euros (sense actes).

Des de l’organització estem segurs 
que la temàtica triada per aquest VIII 
congrés té una relació molt directa amb 
les experiències viscudes als àmbits local 
i comarcal dels nostres territoris durant 
les tres dècades triades i que les aporta-
cions que poden arribar des dels centres i 
instituts d’estudis poden ser nombroses i 
interessants per a ampliar la recerca des 
de l’enfocament innovador que fa el con-
grés. Us animem doncs a participar-hi.

mica han fet possible el projecte i omplir el 
calendari amb programacions pròximes en 
el territori, per a rendibilitzar recursos en el 
transport, muntatge i desmuntatge.

Ara estudiem la possibilitat de construir 
una segona còpia de l’exposició durant 
aquest 2011 i oferir als centres d’estudis la 
possibilitat de programar-la. Amb aquest 
doble circuït creiem que podrem respondre 
a les demandes que ens arribaran. Caldrà 

però abans, calcular bé des de les entitats 
promotores les possibilitats econòmiques 
i logístiques que minimitzin els cost de la 
seva programació i assegurar que es podran 
mantenir aquestes condicions durant el 
temps que es mantingui la itinerància.

Un altre objectiu immediat és l’edició 
del catàleg de l’exposició, que preveiem 
poder presentar durant la propera tardor. 
Aquesta publicació, seguint el format del 

catàleg de l’exposició “Lluís Companys i 
la seva època”, recollirà les imatges i els 
textos de l’exposició respectant la seva 
estructura. Es complementarà amb el 
pròleg del Dr. Joan Vilà-Valentí i una sèrie 
d’articles encarregats que tancaran cada 
àmbit temàtic. Aquests textos, de redacció 
amena, han de constituir una connexió 
entre la reflexió personal i el present, 
adreçats al públic en general. 
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La Institució Catalana d’Història Natural, 
més de cent anys treballant en favor de la natura

El desembre de 1999 la Institució 
Catalana d’Història Natural (ICHN) 
commemorava el centenari de la seva 
creació i ho feia plantejant-se, també, 
els nous reptes que li caldria afrontar 
al segle xxi. D’ençà d’aquesta data el 
nombre d’activitats realitzades no ha 
deixat d’augmentar i el seu nombre de 
socis, encara que lentament, no ha parat 
de créixer.

Els objectius fundacionals de la 
ICHN —l’estudi dels organismes i els 
sistemes naturals, i la difusió del seu 
coneixement— no només continuen 
essent vàlids avui, sinó que adquireixen 
un nou relleu en aquests moments difí-
cils. És ara quan la societat catalana i el 
medi en què es desenvolupa necessiten 
la promoció d’aquells estudis, i la seva 
aplicació a favor de la conservació dels 
organismes i sistemes naturals. 

Un important valor de la ICHN és que 
des dels seus inicis hagi estat i s’hagi 
comportat com una entitat sense afany 
de lucre, independent d’entitats admi-
nistratives, que basa la seva activitat 
en el treball voluntari i en la passió per 
la natura dels seus membres. També cal 
destacar que el seu àmbit d’actuació 
continua tenint sentit i essent necessari: 
les terres de cultura i llengua catalanes.

La ICHN té la seva seu central a 
l’Institut d’Estudis Catalans, entitat a 
la qual s’integrà com a societat filial el 
1917. És des d’aquesta seu central des 
d’on s’organitzen moltes de les activitats 
basals com els programes anuals de ses-
sions científiques i de cursos naturalistes, 
el Butlletí (la seva publicació científica 
periòdica), així com els seminaris de 
gestió ambiental, i activitats conjuntes 
amb altres entitats relacionades.

En aquests darrers anys s’han dut a 
terme projectes de notable envergadura 

que han reunit un important nombre 
de científics amb l’objectiu de generar 
coneixement aplicable a la gestió del 
medi natural. En són exemples l’Estra-
tègia catalana per a la conservació i 
l’ús de la diversitat biològica, la primera 
Avaluació del sistema d’espais naturals 
protegits de Catalunya o l’establiment 
d’un conjunt d’indicadors per poder 
mesurar periòdicament l’Estat del medi 
natural a Catalunya.

Les publicacions aparegudes l’any 
2010 són una bona mostra de l’actuació 
de la ICHN: Els sistemes naturals de les 
Planes de Son i la mata de València; Els 
mamífers carnívors d’Andorra; Quadern 
de precaucions i bona pràctica foto-
gràfica a la natura; Lithodora, novetats 
botàniques de la Garrotxa; …

Bona part del dinamisme de la ICHN 
es deu a la intensa activitat de les seves 
delegacions territorials i dels seus grups 
de treball (odonats, fotògrafs de la 
natura, espais naturals protegits). Unes 
i altres fan en conjunt tot d’activitats 
que van des d’activitats de divulgació de 
molt ressò, a accions de conservació del 
medi natural i custòdia del territori, o a 
la publicació de monografies naturalistes 
de qualitat.

Durant aquest més d’abril de 2011, la 
ICHN ha posat en marxa dos nous projec-
tes de recerca participativa i que tenen 
com a objectiu l’estudi de determinats 
components del medi natural (orquí-

dies, odonats, etc.) a partir del treball 
voluntari d’investigadors locals i de tots 
aquells naturalistes afeccionats que, amb 
independència dels seus coneixements i 
temps de dedicació, vulguin participar en 
una activitat científica. I aquest nou tipus 
de projectes tradueix prou bé l’esperit de 
la Institució Catalana d’Història Natural: 
mobilitzar al conjunt de la societat per 
millorar el coneixement del medi natural 
i, així, contribuir a la seva conservació.

Josep germain 
Josep maria ninot

Portada de Lithodora. 
Novetats botàniques de la Garrotxa (2009). 

Estudi de líquens durant un curs naturalista. Foto: ICHN.
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Els dies 14 i 15 de maig a Escal-
des-Engordany, Capital de la Cultura 
Catalana 2011, va tenir lloc la setena 
edició del Recercat. Jornada de Cultura 
i Recerca Local dels Territoris de Parla 
Catalana. 

Per a l’Institut, la celebració del 
Recercat a Andorra ha estat un nou 
repte per les dificultats que suposava 
un esdeveniment d’aquesta magnitud 
fora de Catalunya i de les fronteres de 
la Unió Europea, però valorem molt 
favorablement els resultats assolits: 
el nombre d’entitats participants ha 
superat el centenar, hi ha hagut una 
important presència de persones pro-
cedents de les entitats en els diferents 
actes programats i s’ha produït un alt 
seguiment i una molt bona valoració per 
part dels mitjans de comunicació locals. 
Potser la part més negativa ha estat la 
reducció del nombre de visitants locals 
respecte a Badalona o Figueres. 

Per aquest motiu, volem començar 
aquest article agraint a la Societat 
Andorrana de Ciències, al Comú d’Escal-
des-Engordany i al Comú de Canillo el 
seu suport i implicació en l’organització 
de l’activitat; a totes les entitats i als 
seus representants, la seva participació, 
i als mitjans de comunicació, instituci-
ons i empreses privades, el seu suport. 
També cal agrair la dedicació i impli-
cació directa d’Àngels Mach i Antoni 
Pol (Societat Andorrana de Ciències), 
Montserrat Planelles (Comú d’Escaldes-
Engordany), Lluís Obiols (Institut d’Es-
tudis Comarcals de l’Alt Urgell) i als 
equips de la CCEPC i de l’Institut Ramon 
Muntaner. La coordinació, implicació i 
il·lusió de tothom han fet possible l’èxit 
d’aquesta edició. 

Enguany, la fira s’ha ubicat en una 
carpa, com en les dues darreres edicions, 
a la plaça Coprínceps, amb l’exposició de 
totes les publicacions i materials de difu-
sió dels centres d’estudis participants. Al 
mateix recinte de la fira s’ha mantingut 
l’espai audiovisual, que es va obrir per 
primera vegada el 2010 a Badalona, on 
s’han projectat diferents materials que 
han realitzat, o en què han participat, 
els centres i els instituts d’estudis locals 
i comarcals. La fira es va inaugurar a les 
deu del matí amb la participació de la 
Sra. Àngels Mach, presidenta de la SAC; 
el Sr. Xavier Tudela, de l’Organització 

Un nou Recercat

Capital de la Cultura Catalana; el Sr. 
Josep Santesmases, president de la 
CCEPC i vicepresident segon de l’IRM; el 
Sr. Daniel Mandicó, conseller de Cultura 
del Comú de Canillo; el Sr. Daniel Bas-
tida, rector de la Universitat d’Andorra; 
la Sra. Trini Marin, consellera major del 
Comú d’Escaldes-Engordany, i el Sr. 
Pere Moles, conseller menor del Comú 
d’Escaldes-Engordany i president del 
comitè de treball de l’organització de la 
Capital de la Cultura Catalana Escaldes-
Engordany 2011, qui va ser l’encarregat 
d’inaugurar oficialment la fira.

Paral·lelament, el dissabte 14 maig, 
a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-
Engordany, van tenir lloc diferents 
presentacions, taules rodones i el 
lliurament dels Premis RECERCAT. A 
les onze del matí s’iniciaven les con-
ferències amb “El paper del món agrari 
dins l’economia”, conversa entre el Sr. 
Miquel Font, president de l’Associació 
de Pagesos i Ramaders d’Andorra, i el Sr. 
Pep Riera, exsecretari general de la Unió 
de Pagesos. A posteriori, va tenir lloc la 
taula rodona “Els recursos energètics 
i el Pirineu”, en què van participar el 

Inauguració del Recercat 2011 a Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra). Fons IRM

Acte de lliurament de premis Recercat 2011. Imatge cedida per Julià Lladó.
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Sr. Carles Riba, president del Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
i membre del patronat de l’Institut 
Ramon Muntaner; el Sr. Arcadi Castilló, 
director de l’Institut per al Desenvolu-
pament de l’Alt Pirineu i l’Aran (IDAPA); 
la Sra. Eva Perisé, directora del Museu 
Hidroelèctric de Capdella, i el Sr. Albert 
Moles, director general de FEDA. La res-
ponsable de moderar aquesta taula va 
ser la Sra. Àngels Mach, presidenta de 
la Societat Andorrana de Ciències.

Després de les diferents presentaci-
ons, a dos quarts de dues de la tarda va 
tenir lloc el que en els darrers anys s’ha 
convertit en l’acte central de la jornada: 
el lliurament del Premis RECERCAT de 
reconeixement a la tasca d’una entitat 
i a una persona vinculada a un centre 
d’estudis. Enguany, els guardonats van 
ser el Patronat d’Estudis Històrics d’Olot 
i Comarca i Mossèn Benigne Marquès 
Sala. Es van presentar cinc candidatu-
res a cadascuna de les categories i el 
jurat va tenir dificultats per a destriar 
els guardonats degut a la qualitat de 
les propostes presentades. El presen-
tador dels premis va ser el Sr. Frederic 
Vincent, periodista de la Cadena Ser. 
En l’acte dels premis van intervenir el 
Sr. Josep Santesmases, president de la 
CCEPC; el Sr. Lluís Puig, president de 
l’IRM i director del Centre de Promo-
ció de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, i el Sr. 
Pere Moles, conseller menor del Comú 
d’Escaldes-Engordany i president del 

comitè de treball de l’organització 
Capital de la Cultura Catalana Escaldes-
Engordany 2011.

Com en les anteriors edicions, el 
programa oferia la possibilitat de visitar 
diferents exposicions, la majoria de les 
quals es trobaven al vestíbul de l’edifici 
de Prat del Roure, com ara l’exposició 
“Cabassos barata pataques”, l’objecte 
de la qual és analitzar l’intercanvi, un 
tret de les societats preindustrials que 
encara és present en l’imaginari d’una 
bona part de la població i que ha estat 
comissariada pel Centre d’Estudis Lo 
Lliscó de Mas de Barberans i produïda 
per l’Ajuntament de Mas de Barberans 
i l’Institut Ramon Muntaner. També 
s’hi va poder veure l’exposició “40 
anys de moviments veïnals a l’Hospi-
talet”, realitzada pel Centre d’Estudis 
de l’Hospitalet i que se centra en la 
recuperació de la història de les asso-
ciacions de veïns per tal de mostrar el 
paper reivindicatiu i de lluita que van 
portar a terme en els primers anys de 
la democràcia, així com el seu paper 
d’oposició al règim franquista. Una altra 
mostra exposada va ser “Fem memòria 
del pantà”, que tracta diversos aspectes 
de la construcció i el funcionament de 
la presa i de la central hidroelèctrica 
d’Oliana i que ha estat coordinada pel 
Consorci Ruta dels Oficis d’Ahir, amb la 
participació dels ajuntaments de Coll 
de Nargó, Fígols i Alinyà, Oliana, Orga-
nyà i Peramola, així com del Consell 
Comarcal de la Seu d’Urgell. Una altra 
exposició que es va poder visitar en 

aquest espai fou “La Vall del Madriu”, de 
la Comissió Nacional Andorrana per a la 
Unesco; l’any 2004, la Unesco va decla-
rar la vall del Madriu-Perafita-Claror 
Patrimoni Mundial en la categoria de 
Paisatge Cultural. 

En un altre espai, en el Santuari 
de Meritxell a Canillo, estava ubicada 
l’exposició “El món agrari a les terres de 
parla catalana”. Aquesta exposició es va 
inaugurar el dia 3 de maig i s’ha pogut 
visitar en l’horari d’obertura del santu-
ari fins al dia 29 de maig. El programa 
oferia la possibilitat d’una visita guiada 
nocturna el dissabte i un bon número 
de participants en el Recercat es van 
desplaçar a Canillo per realitzar-la. 

Per últim, cal destacar que el diu-
menge al matí també es va organitzar 
una visita al camí hidroelèctric d’En-
golasters que també va tenir una molt 
bona acollida.

Des de l’IRM observem com any rere 
any el Recercat es va consolidant com a 
punt de trobada i difusió de la recerca 
local i comarcal perquè s’ha convertit 
en una data de referència per a les 
entitats i perquè ens permet difondre 
tot el moviment més enllà dels públics 
habituals, aconseguint un coneixement 
i reconeixement important.

El Recercat 2011 ha estat organitzat 
per l’Institut Ramon Muntaner, funda-
ció privada dels Centres d’Estudis de 
Parla Catalana, la Societat Andorrana 
de Ciències i el Comú d’Escaldes-
Engordany, amb la col·laboració del 
Comú de Canillo, l’Institut d’Estudis 
Comarcals de l’Alt Urgell, el Centre 
d’Estudis Ribagorçans, la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catalana i 
la Fundació Privada Mútua Catalana. Ha 
comptat amb el suport de: Catalunya 
Ràdio, el Punt, Presència, Avui, Andorra 
2000, Govern d’Andorra, Ajuntament 
de Móra la Nova, Organització Capital 
de la Cultura Catalana, Fundació Nous 
Horitzons, Fundació Josep Irla, FEDA, 
Associació de Pagesos i Ramaders del 
Principat d’Andorra, Diari d’Andorra, 
Diari més, El Periòdic d’Andorra, Bon 
dia, Cadena Pirenaica, RTVA, AD Ràdio, 
Fòrum AD, Viure als Pirineus, ANA, La 
Mañana i el Segre.

El 2012, el Recercat tindrà lloc a 
Tarragona. Properament us informarem 
de les dates perquè les marqueu en les 
vostres calendaris i perquè comenceu 
a pensar en la preparació de materi-
als per als estands del vostre àmbit 
territorial. 

Cloenda del Recercat 2011. Fons IRM.
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Entrevista a Albert Pujol Marqués
Albert Pujol Marqués (Móra d’Ebre, 

1977) és tècnic informàtic de professió. 
Fins l’abril del 2011 President del Centre 
d’Estudis de la Ribera d’Ebre, membre 
fundador de l’Associació Cultural Artur 
Bladé de Benissanet i soci de l’Associació 
Cultural La Riuada de Móra d’Ebre.

L’any 2004 forma part del grup de 
persones que impulsen la Fira del Llibre 
Ebrenc, que enguany arriba a seva vui-
tena edició, de la qual n’és el director. Ha 
estat responsable i impulsor de moltes 
altres iniciatives culturals entorn a la 
literatura ebrenca com la creació de la 
web www.llibresebrencs.org, el centenari 
de l’escriptor Artur Bladé i Desvumvila, 
l’edició de les obres completes i la crea-
ció d’un lloc web dedicat a aquest autor 
www.arturblade.org. El 2008 dirigeix el 
grup de persones que creen el projecte 
Litterarum, fira d’espectacles literaris, 
que vol ser l’aparador professional dels 
espectacles literaris de parla catalana 
en diversos formats i que es realitza 
coincidint amb la Fira del Llibre a Móra 
d’Ebre. Actualment, exerceix d’activista 
cultural als pobles de la seua comarca a 
través del CERE, forma part del comitè 
editorial de la revista Miscel·lània 
del CERE i dirigeix i presenta el nou 
programa Llibresebrencs.tv al canal de 
televisió Ebre TV.

- Des de molt jove has estat vinculat 
a diferents entitats culturals de la teva 
comarca, que et va motivar a participar 
activament d’aquest teixit associatiu?

- Des dels 14 anys que estic vinculat 
al món cultural organitzant activitats 
diverses, i com a molts, els amics són 
els qui t’empenyen a fer aquestes coses. 
També l’estima per la terra on has 
nascut i on vius, encara que en diferents 
etapes de la vida hagis hagut de viure 
fora. Des de l’inici en els projectes que 
he trobat aquests dos ingredients, amics 
i territori, sempre he intentat aportar tot 
allò que he pogut.

- Com veus el moment actual del 
moviment dels centres d’estudis?

- Vec el món del centres d’estudis 
en dos marxes. Aquells centres que han 
sabut fer el canvi generacional d’idees, 

no d’edats perquè l’edat és un número, 
trobo que actualment estan més ben 
preparats per afrontar el futur. Aquells 
centres que encara es gestionen i fan 
activitats pensades com al segle xix i no 
en el segle xxi, crec que en els propers 
anys passaran una etapa difícil perquè 
no aconseguiran incorporar nova gent, 
noves veus, noves idees a les seues 
entitats.

- Com a president del CERE has viscut 
la implantació d’un projecte incipient de 
col·laboració entre els centres d’estudis 
i la Universitat, el Campus extens de la 
URV. Cóm el valores i que opines de la 
relació entre les centres d’estudis i les 
universitats?

- Que un centre d’estudis tingui 
una vinculació directa amb una o més 
d’una universitat, ha de ser un dels seus 
objectius principals. Entre d’altres coses 
perquè la universitat és la casa on es 
formen molta de la gent que fa recerca, 
és l’inici de molta gent al voltant de 
l’activisme social i cultural.

Molts sabem que la recerca a nivell 
local es fa en entitats com els centres 
d’estudis, que coneixen i estimen el seu 
àmbit d’actuació, i tenen fonts d’infor-
mació que ningú més pot aconseguir. 
Però la matèria primera i de futur de 
les nostres entitats, actualment, està 
a les universitats amb estudiants que 
deixen la seua terra natal per anar-hi a 
estudiar allò que els hi agrada. Molts ja 
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no tornen, però a través de la vinculació 
entre la universitat i el centre d’estudis 
poden continuar fent recerca de temes 
que els hi són propers i que els hi agra-
den amb la motivació afegida de fer-ho 
a partir de la seua terra. Tot i que s’ha 
de millorar, l’experiència de la iniciativa 
que hem tingut amb la universitat és 
bona, i part de l’èxit és la predisposició 
que s’ha tingut i es té per part del centre 
d’estudis.

- Com valores el paper de les tec-
nologies de la informació en relació al 
món de la recerca i l’activitat cultural 
local i comarcal?

- Per la meua professió em toca 
valorar-ho bé. És imprescindible saber 
assessorar-se en temes de noves tec-
nologies, i sobretot veure quines eines 
tecnològiques són les més apropiades 
per les nostres entitats. No tot s’hi val, 
no tot allò que se sent que funciona, 
serà útil pels centres d’estudis en temes 
de noves tecnologies. No totes les eines 

són bones d’utilitzar ni tenen el mateix 
efecte que en d’altres sectors de la 
societat. A vegades pequem de seguir 
la moda que toca en aquell moment 
concret, i de vegades no sabem triar la 
persona apropiada perquè ens assessori 
i ens expliqui bé quina és la millor opció. 
Cal preguntar, cal veure bones pràcti-
ques d’altres centres que estan fen bé la 
feina, i sobretot cal ponderar-ho bé.

- L’edició digital és un dels grans 
temes actuals, creus que és la fi del 
llibre com el coneixem actualment? 
Com creus que afectarà a la producció 
dels centres d’estudis?

- El llibre en paper no desapareixerà 
segur. Només cal veure el cas dels discs 
de vinil, què han desaparegut? oi que 
no?. Ara bé, els hàbits de consum ja han 
canviat i segurament això si que hem 
d’analitzar-ho bé i amb deteniment. Sí, 
sí, han canviat encara que alguns no 
ho vulguin veure. El llibre electrònic 
ja està aquí i pica a la porta de casa 

nostra per entrar-hi en breu. Alguns 
encara no li obrin la porta, potser per 
por als canvis, altres sí que ho fem 
i estem rebent molts beneficis d’ús, 
temps, eficiència, etc. Des dels centres 
hem de pensar bé com fer el canvi, si se 
n’ha de fer algun, i sobretot en quins 
aspectes canviem les nostres publica-
cions per adaptar-les al nou públic. 
Hem de saber veure si els nostres llibres 
són de gran consum, o de consum de 
col·leccionista especialista. Jo, per l’ex-
periència que tinc, pels coneixements 
que vaig agafant al respecte del llibre 
electrònic, em decanto per la segona 
opció. Crec que fem publicacions no 
adreçades al gran públic, encara que 
així ho voldríem, sinó a un públic 
especialitzat que cerca l’originalitat, 
el coneixement d’allò que li interessa 
concretament, per això encara farem 
publicacions en paper. Centrar-nos 
en fer xarxa amb Internet, ens obrirà 
nous lectors compradors que fins ara 
no sabíem com arribar-hi.

Acte de la Fira del Llibre Ebrenc 2007.
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- La figura d’Artur Bladé i Desumvila 
com a escriptor s’ha revaloritzat a partir 
de moltes iniciatives, la més perdurable 
sens dubte és l’edició de les obres com-
pletes. Què significa per un territori com 
la Ribera, tenir un escriptor que l’hagi 
descrit amb tanta qualitat literària? 
Quins projectes i activitats creus que 
poden impulsar els centres d’estudis a 
l’entorn de la literatura?

- Bladé no només és un referent 
literari, és un referent com a dinamitza-
dor cultural d’un territori, l’Ebre, en uns 
temps molt difícils, la transició i principi 
de la democràcia espanyola, on les nos-
tres terres estaven molt oblidades. És 
per això que se l’ha de llegir, és la millor 
forma de conèixer-lo, i l’obra completa 
ha permès que es pugui fer d’una manera 
natural, que fins a l’any 2007 no era així. 
Si un projecte va ser l’exemple d’èxit de 
treball en equip, format per entitats, 
administracions, empreses i particulars, 
etc. aquest va ser els actes del Cente-
nari del naixement d’Artur Bladé. Ell 
va transmetre’ns la força de fer bé les 
coses, de crear dinamisme cultural arreu, 
de portar la seua obra i missatge a tot 
arreu. Tinc un molt bon record d’aquell 
2007 i part del 2008. Els centres i la lite-
ratura han de tindre un lligam especial 
i han de saber mantenir-lo durant cert 
temps. Els centres ho podem fer a través 
d’activitats per difondre-la, a través de 
potenciar els inicis de molts escriptors i 
escriptores, a través d’assistir a fires de 
llibres, i sobretot cercant sinèrgies entre 
centres d’una mateixa zona territorial 
comuna. Aquesta va ser la idea del CERE 
quan va pensar, ara fa 8 anys, amb la Fira 
del Llibre Ebrenc. Pensant una activitat 
oberta, on tothom té el seu paper, on la 
gent s’hi senti a gust. El temps ens dirà 
si ho hem encertat, ara per ara estem en 
el bon camí i il·lusió i força per continu-
ar-ho no ens manca.

- Has estat impulsor i director de 
diferents iniciatives molt reeixides que 
tot i sortir del territori l’han transcendit 
i s’estan convertint en referents de la 
cultura catalana, quins van ser els plan-
tejaments inicials, quines creus que han 
estat les claus de l’èxit i quines són les 
fites a assolir a llarg termini?

- Començaré per la clau de l’èxit: 
apostar per un gran equip de persones. 

Si tinc algun mèrit al respecte de tot el 
que dius, és que he sabut conformar un 
grup de persones al voltant d’una idea, 
d’un projecte, que se l’han fet seu. Tant 
la gent del CERE, com de l’Ajuntament 
de Móra d’Ebre com de l’Institut Ramon 
Muntaner, han i estan posant tot el que 
poden i més. Aquesta és la major satis-
facció que he tingut en aquest projecte, 
que tothom fes allò que pogués però que 
ho fes en la mateixa direcció. Després, 
els èxit i/o errades vénen i van, però et 
dónes compte que mentre el projecte 
vagi avançant amb força, gràcies a la 
feina de tot el grup, vol dir que és un 
projecte bo i necessari. Una altra de 
les claus és cercar projectes que siguin 
necessaris per a la nostra societat. No 
val copiar-los, cal agafar les bones idees 
d’altres i reformular-les per construir 
un projecte nou i diferent a la resta. A 
llarg termini crec que hem de continuar 
creient que a les Terres de l’Ebre tenim 
grans gestors i gestores culturals, que 
fan projectes d’àmbit nacional sense 
complexos. Potser era el que ens calia, 
perdre els complexos que teníem per 
manca de renovació de gent. Ara que 
hi ha noves idees, noves veus, nous 
projectes és quan es visualitza la força 
d’un territori amb molt potencial. 

Cada vegada som més els que hem 
sortit del discurs de la por a arriscar, del 

desànim perquè estem on estem. Potser 
ens hem incorporat tard a la cua, però 
ho estem fent amb força i amb un nou 
aire fresc, que al meu entendre calia 
perquè la cultura catalana tingui més 
força. Si volem una cultura moderna, 
fresca, generosa amb la societat, hem 
de comptar amb tothom de tot arreu. 
Fins fa no gaire dir que erets de l’Ebre 
no ajudava gaire, ara és ja un segell de 
rauxa, qualitat i perseverança en les 
idees i en els projectes. El futur passa 
perquè aquestes iniciatives que aquí 
estan tenint èxit, les puguem exportar 
fora de Catalunya amb la mateixa idea 
i il·lusió. Estic segur que seguint aquest 
camí ho aconseguirem i en els propers 
anys es sentirà parlar de diferents pro-
jectes ebrencs que seran referent arreu 
dels territoris de parla catalana i potser 
fins i tot fora de les nostres fronteres.

entrevista: m. carme Jiménez

Itinerari per  Móra d’Ebre dins la jornada Paisatge i formes de vida a través de la literatura 2008.
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Els estudis locals permeten ana-
litzar qualsevol episodi de la història, 
aprofundir en determinats aspectes del 
microcosmos que representa un espai 
concret. Comporten un pas important en 
el coneixement específic d’un territori, 
però també ofereixen un marc de refe-
rència per a estudis comparats alhora 
que ajuden a entendre el funcionament 
d’una societat, o de certs aspectes de 
la mateixa, dins d’un espectre més 
general. 

La tasca de recerca duta a terme per 
estudis de caire local i comarcal s’ha 
eixamplat en el decurs dels darrers anys 
pel què respecta al fenomen de la guerra 
del Francès. El 1996 la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catalana 
(CCEPC) va editar en una obra col·lectiva 
les aportacions que sobre la guerra del 
Francès s’havien realitzat en el primer 
congrés de la CCEPC. Maties Ramisa es 
va ocupar de l’edició de Guerra Napole-
ònica a Catalunya (1808-1814). Estudis 
i documents. Barcelona: Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catalana; 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
(Biblioteca Milà i Fontanals; 22). 

Anys més tard, i coincidint amb el 
primer any del Bicentenari de la guerra 

del Francès, el Bruc va acollir durant 
el maig de 2008 unes Jornades d’Es-
tudi que, sota el títol de La Guerra del 
Francès als Territoris de Parla Catalana 
(1808-1814). Bicentenari de les Batalles 
del Bruc, estigueren organitzades per 
l’Ajuntament del Bruc, diversos centres 
d’estudis de la zona (l’Associació Cultu-
ral del Montserrat, el Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, el Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igualada, el Centre 
d’Estudis del Bages, el Centre d’Estudis 
Ignasi Iglésias i el Col·lectiu Esparre-
guerí de Recerques), i la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catalana 
i l’Institut Ramon Muntaner. Aquest 
era l’esdeveniment nuclear de tota una 
sèrie d’activitats (jornades, conferències, 
itineraris, publicacions, etc.) que els 
centres i instituts d’estudis d’arreu de les 
terres de parla catalana van realitzar en 
el decurs de l’any.

Durant aquells tres dies de maig 
un centenar d’assistents van participar 
d’unes jornades en les que es van presen-
tar tres ponències, més una lliçó inau-
gural, tres relatories -que s’encarregaren 
d’analitzar vint-i-cinc comunicacions 
(realitzades per historiadors i estudiosos 
en sa majoria provinents del món dels 

centres i instituts d’estudis)- a més d’una 
intervenció conclusiva. 

El fruit d’aquelles jornades és la 
publicació La guerra del Francès en els 
territoris de parla catalana, editada per 
l’Ajuntament del Bruc, l’Institut Ramon 
Muntaner i l’editorial Afers, amb el suport 
de la Universitat Rovira i Virgili. 

Les actes de les jornades repassen els 
grans eixos de l’entramat bèl·lic generat 
com a conseqüència de la invasió napo-
leònica. Les ponències i comunicacions 
contemplen aspectes diversos vertebrats 
a partir de tres línies de recerca -resu-
mides en aspectes com la dominació 
francesa, la resistència i les conseqüèn-
cies- a partir de les quals s’encaixen i es 
defineixen aportant informació comple-
mentària i també innovadora. 

El llibre s’enceta amb la ponència 
inaugural de Josep Fontana. Fontana 
repassa els diferents components que 
emmarcaren la guerra: crisi de la monar-
quia absoluta, inquietud social prèvia a 
la guerra, sistema de juntes, actuació 
de l’exèrcit, domini francès, paper de 
la guerrilla i altres cossos paramilitars, 
així com el de la població civil, mostrant 
el complex mosaic que configura “les 
guerres del francès”.

La guerra del Francès als territoris
de parla catalana

Acte de la presentació de la publicació al Bruc (25-03-2011).



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

l a  f i n e s t r a

La ponència de Maties Ramisa, que 
enquadra el primer l’àmbit, referent a la 
dominació francesa, analitza amb tot 
detall els diferents dominis exercits pels 
napoleònics sobre territori català: el mili-
tar, en paraules de Ramisa “relativament 
sòlid” (p. 41), l’administratiu i polític i 
l’ideològic que, a diferència del primer, 
tingueren una incidència molt menor.

En el segon àmbit la ponència 
d’Antoni Moliner tracta el paper de la 
Junta Superior de Catalunya en relació 
bàsicament als dos setges més rellevants 
i devastadors produïts sobre territori 
català, els de Girona i Tarragona, atès 
que, en paraules de Moliner “van provo-
car una greu crisi política i militar a tot 
el Principat” (p. 156). Moliner descriu les 
actuacions dels generals responsables, 
fa balanç dels dos setges i de les seues 
conseqüències, així com també, i en el 
cas de Tarragona, de les dures crítiques 
que l’opinió pública abocà contra els 
responsables.

Les conseqüències de la guerra són 
analitzades en el tercer àmbit. La ponèn-
cia de Jesús Millan aborda, entre d’altres 
qüestions, la significació de la guerra del 
Francès com a catalitzadora del refor-
misme que va conduir a les modificacions 
en el model d’estat duts a terme pel 
liberalisme polític i que van donar pas 
al “poble de la nació” en substitució del 
“poble del regne”.

Com que els tres àmbits no confor-
men compartiments estancs alguns dels 
diferents textos mostren, en major o en 
menor mesura, aspectes que relacionen 
els principals trets del conflicte en un 
determinat lloc perquè, en bona mesura, 
les comunicacions presentades tenen 
com a eix principal l’estudi de la guerra 
del Francès dins del món local. Això és el 
que fa que les comunicacions publicades 
en aquesta obra es puguin considerar 
com un important pas endavant en la 
recerca local i comarcal. 

Les aportacions que La guerra del 
Francès als territoris de parla catalana 
presenta en el cas de les Terres de l’Ebre 
són remarcables. Els textos inclosos a 
la publicació donen llum a aspectes 
diversos d’aquell període, com la revolta 
produïda a Tortosa el 1808 (Roc Salvadó), 
el paper de la Junta Corregimental de 
Tortosa (Joan Ramon Vinaixa) i aspectes 
generals del conflicte a les comarques del 
sud de l’Ebre (Ferran Grau i Núria Sauch) 
en una zona on el fenomen s’havia 
abordat de forma tangencial, tot i que 

Salvadó havia començat a estudiar-ho 
de forma específica.

Per contrapartida a Girona la pro-
ducció local i comarcal sobre el conflicte 
a càrrec dels centres d’estudis és present 
en el decurs de les darreres dècades. 
Les actes presenten nous estudis que 
tracten l’impacte de la guerra a partir 
de les fonts parroquials en el cas de 
la comarca de la Selva (Jordi Bohigas i 
Francesc Xavier Morales) i de documen-
tació municipal en el cas de Palafrugell 
(David Figarola). 

Les contribucions que fan referèn-
cia a diferents aspectes del conflicte 
a l’epicentre del mite de la resistència, 
els pobles de Montserrat, són també 
significatives ja que tracten aspectes 
concrets, com els efectes de les batalles 
del Bruc sobre la població, qui eren 
els somatents, els refugiats (Assumpta 
Musset), o giren al voltant de la persona 
que s’amagava darrera la llegenda del 
Mansuet (Jordi Serra) i ofereixen llum 
sobre els efectes demogràfics (natalitat 
i mortalitat) a través de l’estudi de cas 
d’Olesa de Montserrat (Carles Millàs) o 
sobre els fets de les batalles del Bruc 
(Marc Sellarès).

Altres poblacions barcelonines s’in-
clouen dins l’estudi d’aquell moment 
històric a partir de diverses qüestions. 
Així, els efectes de la guerra a nivell 
local són tractats en el cas de Mataró i 
a partir de fons notarials (Enric Subiñà). 
La recerca a partir de documentació 
diversa, on destaca la municipal, ajuden 
a documentar la guerra a Sant Boi 
(Maria-Lledó Barreda i Carles Serret) i 
també al Prat de Llobregat (Jordi Ramos). 
Finalment, la resistència antisenyorial 
(Josep Campmany) és un altre dels 
aspectes tractats. 

El coneixement de la guerra del Fran-
cès sobre el Penedès també s’enriqueix a 
partir de tres textos: l’un sobre l’actuació 
de la Junta Corregimental de Vilafranca 
(Sònia Luque i Teresa Rovira), un l’altre 
sobre els fets ocorreguts a Vilafranca 
del Penedès durant la guerra (Joan Solé) 
i un tercer que, documenta diferents 
aspectes de la guerra a partir de corres-
pondència particular (Pilar Torra).

La comarca del Camp de Tarragona i 
la ciutat de Lleida també són l’escenari 
de noves aportacions. L’estudi dels fets 
i de l’impacte demogràfic sobre els dife-
rents municipis tarragonins ens apropa a 
l’abast quantitatiu del fenomen (Manuel 
Güell). D’altra banda, l’anàlisi de les 

conseqüències de la guerra a diversos 
nivells, ens acosta a la situació concreta 
de Lleida (Antoni Sánchez). 

Fora de Catalunya, l’Alguer és l’es-
cenari de l’estudi de les conseqüències 
literàries de la França revolucionària 
(Joan Armangué).

D’altres articles analitzen el feno-
men a partir d’aspectes generals, com 
l’estudi sobre les cançons patriòtiques a 
Catalunya (Glòria Ballús), la publicística 
antifrancesa (Josep M. Sabaté), el refe-
rent iconogràfic generat a partir aquell 
moment (Laura Corrales), el caràcter de 
guerra total (Francesc Xavier Morales), 
així com també la incidència del divorci 
durant els darrers anys (Marie Costa).

En el seu apartat final la publica-
ció presenta cinc textos de diferents 
especialistes en l’estudi de la guerra del 
Francès, resultants del cicle de confe-
rències “Guerra i Municipis” que es va 
dur a terme durant el segon semestre 
de 2008 i que van estar organitzats per 
l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació 
Ernest Lluch i l’Institut Ramon Muntaner. 
En elles es fa una repassada a diversos 
aspectes, com les conseqüències de la 
guerra del Francès durant la Dècada 
Ominosa (Ramon Arnabat), el capítol de 
la crema del paper segellat a Manresa 
(Antoni Moliner), el dia a dia de la pobla-
ció durant aquells anys (Antoni Moliner), 
així com una anàlisi dels fets de 1808 
(Lluís Maria de Puig) i dels partidaris de 
Napoleó Bonaparte (Lluís Roura).

núria saUcH crUz

tècnica de l’institUt ramon mUntaner

Portada del llibre saUcH crUz, Núria [ed.] (2011). 
La guerra del Francès als territoris de parla 
catalana. Catarroja: Institut Ramon Muntaner, 
Ajuntament del Bruc, Afers. 562 p.



zades de revistes catalanes antigues, 
fotografies, mapes, cartells, manuscrits, 
incunables i un llarg etcètera amb un 
total de més de 2 milions de documents 
relacionats amb Catalunya i procedents 
de 18 institucions diferents (universitats, 
biblioteques especialitzades, instituts, 
arxius, etc.). 

Entre d’altres, s’hi poden consultar 
col·leccions tant importants com les pri-
meres imatges del goril·la albí (Floquet 
de neu) jugant en el seu espai natural al 
Centre Ikunde o ARCA3 (Arxiu de Revistes 
Catalanes Antigues). Aquesta última 
conté revistes que ja no es publiquen 
i que han estat representatives de la 
cultura i la societat catalana, com per 
exemple Destino (setmanari fundat a 
Burgos el 1937 per un grup de catalans 
liderats per l’editor Josep Vergés).
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Memòria Digital de Catalunya

En la pàgina principal de l’MDC es 
pot realitzar una cerca simple o avan-
çada que consulta tant les descripcions 
dels documents com, si fa el cas el seu 
text complet. També es poden consultar 
les institucions participants i les seves 
col·leccions amb una breu descrip-
ció del seu contingut, les pròximes 
incorporacions i informació tècnica 
relacionada amb el funcionament del 
repositori. En aquesta pàgina també es 
troba disponible un núvol d’etiquetes 
amb les paraules més usades en els 
títols dels documents. Un cop realit-
zada la cerca es pot seleccionar entre 
visualitzar els resultats en col·leccions 
d’imatges o de text o en revistes de 
ARCA i dins d’aquests es pot refinar la 
cerca per data, autor o matèria. Per a 
cada document s’ofereix la seva imatge 
i descripció que inclou les condicions 
d’ús del document i l’opció de poder 
passar automàticament a PDF (sigui 

1 http://www.cbuc.cat/mdc
2 http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/monagrari
3 http://www.bnc.es/digital/arca/index.html
4 http://hdl.handle.net/2072/97495

La Memòria Digital de Catalunya1 
(d’ara endavant MDC) és un repositori 
cooperatiu des del que es poden con-
sultar, en accés obert, col·leccions digi-
talitzades relacionades amb Catalunya 
i el seu patrimoni o que formen part de 
col·leccions especials d’institucions cien-
tífiques, culturals i/o erudites catalanes. 
Està impulsat per les universitats de 
Catalunya i la Biblioteca de Catalunya, 
coordinat pel Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC) i 
compta amb la participació d’altres 
institucions catalanes (entre aquestes 
la Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana).

La principal finalitat de l’MDC és 
augmentar la visibilitat i consulta del 
patrimoni documental català de les ins-
titucions membre o col·laboradores del 
CBUC i per tant, dóna suport a la missió 
de millorar els serveis bibliotecaris a 
través de la cooperació que li és pròpia 
al CBUC. L’MDC ha permès:

Fer visibles unes col·leccions que en 
la majoria dels casos per la seva raresa 
i/o condició física són d’accés difícil i/o 
restringit o bé com és el cas de la col-
lecció “El món agrari a les terres de parla 
catalana”2 consultar unes imatges que 
físicament es troben disperses.

Impulsar la digitalització del patri-
moni català.

Ser la interfície que permeti la seva 
consulta conjunta (evitant d’aquesta 
manera que des de institucions diferents 
es digitalitzi el mateix material).

Facilitar els instruments per a la seva 
preservació.

L’MDC es va posar en funcionament 
a finals de 2006 i actualment conté, en 
accés obert, 325 col·leccions digitalit-

Aquest repositori està obert a la 
col·laboració de biblioteques i arxius 
de Catalunya que desitgin difondre les 
seves col·leccions especials digitalit-
zades relacionades amb Catalunya i/o 
el seu patrimoni i amb documents de 
caràcter predominantment gràfic. Es 
prioritza la incorporació dels documents 
més singulars i excepcionals, així com la 
dels susceptibles de ser consultats per un 
número més elevat d’usuaris. La digita-
lizació dels documents la duen a terme 
les pròpies institucions que han de rea-
litzar-la tenint en compte els paràmetres 
i criteris indicats en els “Estàndards de 
digitalització: requeriments mínims”4 

que el CBUC actualitza periòdicament. 
La incorporació dels documents es rea-
litza prèvia consideració dels drets de 

propietat intel·lectual que poden afectar 
a la seva explotació.

El repositori MDC funciona amb 
el programa CONTENTdm d’OCLC. 
Aquest programa permet descriure les 
imatges amb estàndards internacionals 
de descripció i d’interoperabilitat que 
incrementen la visibilitat dels docu-
ments en oferir-se conjuntament amb 
d’altres repositoris internacionals com 
és el cas d’Europeana (portal europeu 
d’accés a col·leccions culturals que 
inclou actualment més de 15 milions 
d’objectes digitals) i OAIster (catàleg col-
lectiu internacional que inclou més de 
23 milions de registres que representen 
els recursos digitals de més de 1.100 
col·laboradors).
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Banc d’Imatges 
“El món agrari a les terres de parla catalana”

quin sigui el seu format d’ origen) per 
a poder descarregar-lo i/o imprimir-lo 
amb més facilitat.

Properament està previst incorporar 
noves millores a l’MDC com ara la possi-
bilitat de consultar-la també en castellà 
i anglès i poder fer cerques en altres 
repositoris catalans de tipus patrimonial 
com són el de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, el de l’Institut del Teatre, etc. 

5  http://www.tdx.cat/
6  http://www.raco.cat/
7  http://www.recercat.net/
8  http://www.mdx.cat/

La creació del Banc d’Imatges “El 
món agrari a les terres de parla cata-
lana” pretén ser una eina de referència 
de treball i consulta per tots aquells 
investigadors/es interessats en el desen-
volupament del món agrari en totes les 
seves vessants: sindicalisme i coopera-
tivisme, treball humà, intervenció en el 
medi, problemàtiques del camp, comer-
cialització del producte, etc. Aquest 
banc d’imatges compta amb vora 4000 
imatges degudament inventariades amb 
la informació necessària per esdevenir 
una eina de primer ordre en qualsevol 
camp d’estudi relacionat amb el món 
agrari. El banc d’imatges és un projecte 
obert per tant creiem que es superarà 
amb escreix la xifra de 4000 imatges, ja 
que està obert a qualsevol participació 
relacionada amb el tema. Cal recordar 
que les imatges que s’hi allotgen pro-
venen, en la seva major part, d’arxius 
particulars i d’arxius de centres d’estudis 
i són imatges que d’altra manera foren 
molt difícils de consultar. La participació 
en el projecte ha estat desinteressada 
en tots els casos. 

La documentació de les imatges 
està basada en fitxes en format Access9 
que els participants o bé l’organització 
directament emplenava amb les dades 
més rellevants de cadascuna de les 
imatges. Aquestes fitxes Access es 
modifiquen, es revisen i s’adapten en 

A principis d’estiu també està previst 
actualitzar la versió actual del programa 
(de la 5.4 a la 6.1) que inclou millores 
especialment orientades a la usabilitat 
i experiència web de l’usuari.

Aquest repositori s’emmarca en 
la línia d’altres projectes cooperatius, 
d’aquestes mateixes institucions, per 
posar continguts d’accés lliure i gratuït 
a la xarxa, com ara les Tesis Doctorals en 

Xarxa (TDX5), les Revistes Catalanes amb 
Accés Obert (RACO6), els documents de 
recerca (RECERCAT7), i els Materials 
Docents en Xarxa (MDX8). 

Si voleu ampliar la informació sobre 
la Memòria Digital de Catalunya o bé hi 
voleu participar, si us plau, contacteu 
amb mdc@cbuc.cat.

sandra reoyo tUdó

responsaBle de repositoris cooperatiUs

consorci de BiBlioteqUes Universitàries de 
catalUnya

diferents passos per arribar a ser incor-
porades al banc d’imatges de Memòria 
Digital de Catalunya amb el programa 
CONTENTdm d’OCLC —plataforma 
de treball americana que utilitza el 
CBUC—. 

La plataforma digital que suposa 
Memòria Digital de Catalunya —http://
mdc.cbuc.cat— ens ofereix unes eines 
de cerca i informació de cada imatge 
que faciliten qualsevol recerca sobre els 
temes d’estudi que siguin menester, ja 
que funciona per paraules clau de camps 
com ara “Títol”, “Descripció”, “Matèria”, 
“Localització”, etc. . Un cop dins del banc 
d’imatges, cal accedir al cercador a través 
de l’opció “Cerca” del menú superior. El 
cercador realitzarà la recerca indicada 
sobre totes les paraules que conformen 
la fitxa de la imatge, per tant, qualsevol 
aspecte —per secundari que sigui— serà 
contemplat en aquesta cerca, que donarà 
els resultats més exhaustius possibles. 

Totes les imatges són mostrades amb 
el logotip del projecte al marge inferior 
dret, per tal de preservar-ne els drets de 
propietat. En el cas que alguna persona 
estigui interessada en obtenir una còpia 
de més qualitat o bé més informació 
sobre una imatge en concret pot posar-se 
en contacte amb l’organització del 
projecte a través del correu electrònic 
monagrari@irmu.org, que s’indica a 
cadascuna de les fitxes i l’organització 
facilitarà les dades del propietari d’aque-
lla imatge, sempre amb el consentiment 
previ d’aquest últim. En tot el procés 
de recollida i gestió de les imatges s’ha 
seguit estrictament el que marca la llei 
dels drets d’autor, propietat i privadesa de 
les dades personals. Aquelles imatges que 
no tenen el consentiment per escrit per al 
seu ús no s’incorporen al banc d’imatges 
fins que aquest no es fa explícit. 

Per les seves característiques de 
contingut i format el banc d’imatges 
“El món agrari a les terres de parla 
catalana” conforma un arxiu digital de 
gran riquesa en continguts i matèries i 
sobretot, en mons agraris provinents de 
totes les terres de parla catalana que han 
participat en el projecte. 

eva garcia lleixà

responsaBle del Banc d’imatges “el món 
agrari a les terres de parla catalana”

ccepc

9 Format basat en les fitxes “Material fotogràfic” de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya.
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Museu de la Pauma – Centre de Desenvolupament 
Rural del Mas de Barberans

El Centre de Desenvolupament Rural 
de Mas de Barberans, inaugurat el dia 
5 de maig de 2010, està destinat a la 
realització d’accions que afavoreixin 
i diversifiquin el desenvolupament 
econòmic local i territorial, així com la 
posada en valor de part del patrimoni 
etnològic autòcton mitjançant el Museu 
de la Pauma.

Mas de Barberans és un municipi 
de 650 habitants de la comarca del 
Montsià, de caràcter agrícola basat 
en l’agricultura de secà de l’olivera, el 
garrofer i l’ametller. Es va considerar que 
calia diversificar l’economia de Mas de 
Barberans amb nous filons d’ocupació 
d’acord amb els temps i les tendències 
vigents, tot aprofitant de manera soste-
nible les tradicions culturals i l’entorn en 
el qual està inserit.

El Llatar1 ha estat un ofici tradicional 
important (arreu la cistelleria ha estat 
una de les artesanies utilitàries més bàsi-
ques) i té una primera matèria insubs-
tituïble que és el margalló. El margalló 
(Chamaerops humilis) és l’única palmera 
autòctona d’Europa. La seva distribució 
s’estén per la península Ibèrica, Illes 
Balears, el nord d’Àfrica i la península 
Itàlica. A les Terres de l’Ebre la podem 
trobar des del nivell del mar fins als 800 
metres d’altitud. Les referències són 
constants a pobles pertanyents avui al 
Parc Natural dels Ports; Alfara de Carles, 
Els Reguers, Paüls i Mas de Barberans. 

La primera matèria en moments de forta 
producció era importada bàsicament 
d’Andalusia. A més dels pobles abans 
esmentats, també en altres indrets del 
territori té una important tradició el 
treball de la pauma –nom amb que és 
conegut popularment el margalló-. A 
pobles com Pinell de Brai (Terra Alta) 
i Rasquera (Ribera d’Ebre) el fil de la 
tradició mai s’ha perdut com a ofici, i 
tenen persones artesanes que encara 
avui comercialitzen els seus productes. 
Territorialment és a Mallorca: Artà i Cap-
depera, junt amb la comarca alacantina 
de la Marina Alta, on aquest treball està 
més documentat2.

Seguint amb el projecte, quant a la 
gestió s’ha iniciat l’activitat sense entitat 
jurídica pròpia i el centre jurídicament 
és un òrgan especial de gestió descon-
centrada amb un centre de cost específic 
depenent de l’ajuntament. Per no oblidar 
el tarannà de desenvolupament rural 
s’ha inclòs el col·lectiu d’artesanes en 
actiu, sorgit dels cursos de formació, en 
el funcionament del centre. El centre ha 
externalitzat les demostracions artesa-
nals i l’obertura dos caps de setmana 
al mes.

Arquitectònicament l’edifici és de 
nova creació i consta de: sala de reserva, 
magatzem, recepció, punt de venda 
artesanal, despatx, sala d’exposició per-
manent, sala de Tallers, sala polivalent 
i terrassa interpretativa i panoràmica. 

Aquests espais físics estan distribuïts 
en quatre plantes, comunicades amb 
escales i ascensor. 

Quant a la col·lecció es porta a terme 
una política d’adquisicions en què es 
valora l’ingrés de cada peça, atenent a 
uns criteris molt definits, per tal de no 
crear un magatzem de peces sinó una 
sala de reserva i documentació. 

Al punt de venda artesanal es venen 
bàsicament els productes masovers més 
genuïns: l’oli, sent el producte estrella 
l’oli d’oliveres mil·lenàries, productes 
fets amb pauma on es conjuga disseny 
i tradició i llibres de temàtica específica 
vinculada al centre.

L’exposició permanent està estruc-
turada en dos àmbits temàtics ubicats 
en dos espais diferenciats i units un 

1 Llatar es fer la trena, és una part de tot el procés però es sobreentén quan es diu llatar o llatadora que es fa referència a tota l’activitat o a l’artesana que 
es dedica a l’ofici.
2 Informació extreta de l’article sUBirats, P. (2006). [en línia] “El treball de la pauma” a RIDEC. Maig 2006. http://cultura.gencat.net/cpcptc/ridec/docs/pauma.pdf

Visió panoràmica de la planta baixa del Museu de la Pauma. Foto: Pep Cruells.

Rogle llatant al Mas de Barberans. Cap a 1960. 
Fons: Museu de la Pauma. 
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amb l’altre, espaialment per les escales 
i temàticament pels aspectes socials de 
l’activitat i per una llata que comença 
a les escales i que fa de fil conductor. 
El primer àmbit correspon a l’explicació 
del procés que va de la planta (margalló) 
al teixit, està ubicat a la planta baixa i 
serveix d’acompanyament a les demos-
tracions artesanals i al punt de venda. El 
segon àmbit, fruit de la recerca realitzada 
en el marc de l’Inventari del Patrimoni 
Etnològic de Catalunya, programa del 
Centre de Promoció de la Cultura Popular 
i Tradicional Catalana, del Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació en la 
convocatòria 2007, amb el títol: El treball 
de la Pauma als pobles del Parc Natural 
dels Ports, explica concretament com 
a aquests pobles hi confluïen diferents 
maneres de treballar, diferents formes 
de comercialitzar i diferents destins de 
les peces. L’autovenda, els mitjancers, els 
intercanvis de productes fets de pauma 
per productes alimentaris (baratar)3, els 
processos industrials i l’ús quotidià dels 
productes convivien als pobles abans 
esmentats durant el segle xx. La segona 
meitat d’aquest segle passat popularitza 
uns mínims drets laborals i uns nous 
productes de materials barats que, jun-
tament amb les dificultats per aconseguir 
matèria primera, van conduir a una crisi 
del treball de la pauma. Les referències 
històriques avalen l’antiguitat de l’acti-
vitat i la continuïtat de l’ofici ens obre 
les portes al segle xxi. 

La Sala de Tallers és on es fan els 
diferents cursos de cistelleria de la 
programació fixa del centre i també 
d’altres cursos de treball de la pauma 
que es sol·liciten. Com a programació 
fixa d’enguany s’ha prioritzat el treball 
de la pauma tant amb tallers per als més 
menuts com per als adults a més de dife-
rents tallers amb d’altres fibres vegetals. 
També esta sala actua eventualment com 
a sala d’exposicions temporal. 

I ja a la part superior de l’edifici 
trobem la terrassa panoràmica amb 
una vista a la plana d’oliveres i a alguns 
pobles de les comarques del Montsià i 
del Baix Ebre i amb la serra del Montsià, 
la serra d’Ulldecona i la badia dels Alfacs 
tancant l’horitzó. La Sala que acompanya 
aquesta vista —imponent i alhora entra-
nyable— també funciona com a sala per 
realitzar diferents activitats. 

Collage amb brins de 
pauma. Foto: Joan 
Maria Ventura. 

Visita d’un grup escolar. Foto: Joan Maria Ventura.

Taller de cistelleria. 
Foto: Joan Maria 
Ventura.

3 A l’octubre del 2010 es va inaugurar al centre l’exposició: Cabassos barata pataques, comissariada pel Centre d’Estudis lo Lliscó i produïda per l’Ajuntament 
de Mas de Barberans i l’Institut Ramon Muntaner.

A banda de la programació estable 
es poden contractar tallers per a grups. 
Hi ha visites guiades tots els dissabtes, 
diumenges i festius i demostracions 
artesanals el darrer diumenge de cada 
mes. Actualment estem treballant en la 
renovació total de la pàgina web, amb 
l’elaboració de l’audiovisual El treball 
de la pauma a les Terres de l’Ebre, en un 

projecte de recerca de terminologia i en 
la preparació de la IX Fira Monogràfica de 
les Fibres Vegetals, que té lloc a la pobla-
ció el primer cap de setmana d’agost. 
Podeu trobar més informació al web: 
http://www.cdrmuseudelapauma.cat/. 

 
pepa sUBirats rosiñol

responsaBle del mUseU de la PauMa
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diversos aUtors. La Setmana Tràgica. 
Motius i fets. Barcelona: Institut Ramon 
Muntaner; Ajuntament de Barcelona; 
Centre d’Estudis Ignasi Iglésias; Centre 
d’Estudis de Montjuïc; CERHISEC; Taller 
d’Història de Gràcia; Taller d’Història del 
Clot-Camp de l’Arpa. 176 p.

La  revolta del juliol de 1909 que ha 
passat a la història com a Setmana Trà-
gica, va ser un fet bàsicament barceloní 
-els diaris de l’època parlaven de “Els 
fets de Barcelona”-, tot i que també 
hi va haver aldarulls a altres pobles i 
ciutats catalanes. Per això va sorgir 
la proposta d’organitzar una progra-
mació conjunta dels centres d’estudis 
barcelonins amb motiu d’esdevenir-se 
el centenari d’aquells fets. La Setmana 
Tràgica. Motius i fets és la plasmació 
escrita d’un projecte comú a l’entorn 
del centenari de la Setmana Tràgica, una 
proposta endegada a mitjan any 2008 i 
que va desenvolupar-se entre els mesos 
de juliol de 2009 i 2010, organitzada 
amb la col·laboració de l’Institut Ramon 
Muntaner i la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana.
El llibre recull les diferents conferències 
que van formar part d’aquella programa-
ció: la inaugural, a càrrec de l’historiador 
Isidre Molas, que va tenir lloc el 6 de 
juliol de 2009 al Saló de Cent de l’Ajun-
tament de Barcelona, cinc sobre aspectes 
genèrics de la Setmana Tràgica, que van 
fer-se a diversos punts de la ciutat: una 

visió general dels fets, a càrrec de Teresa 
Abelló; una sobre l’església, a càrrec de 
Joan Bada; una sobre el món obrer i anar-
cosindicalista, a càrrec de Pere Gabriel; 
una sobre el paper de l’exèrcit, a càrrec 
de Gabriel Cardona; i una cinquena sobre 
la figura de Francesc Ferrer i Guàrdia, a 
càrrec de Vicent Molina. 
El llibre també recull la conferència de 
Josep Pich sobre el seu llibre electrònic 
La Setmana Tràgica (1909): sagnant, roja, 
negra o gloriosa, organitzada pel Taller 
d’Història del Clot-Camp de l’Arpa; la 
conferència “Gràcia i la Setmana Trà-
gica”, a càrrec de Joan Àngel Frigola, 
organitzada pel Taller d’Història de 
Gràcia; i “Els fets de juliol de 1909 a l’an-
tic municipi de Sant Andreu de Palomar”, 
a càrrec de Jordi Rabassa i Xavier de la 
Cruz, organitzada pel Centre d’Estudis 
Ignasi Iglésias. Un annex amb el catàleg 
de l’exposició itinerant La Setmana Trà-
gica. Motius i fets, tanca aquest llibre, 
l’edició del qual ha anat a cura de M. 
Carme Jiménez i Núria Sauch.

Joan àngel frigola

taller d’Història de gràcia

Felibrejada [Mataró], núm. 93 (2011): IV 
Jornada d’Història i Arqueologia Medi-
eval del Maresme: Els monestirs medie-
vals (Mataró, del 10 al 24 de novembre 
de 2007). 126 p. [Inclou CD] [Edita: Grup 
d’Història del Casal de Mataró]

La revista Felibrejada dedica el seu 
darrer número a l’edició de les actes de 
les IV Jornades d’Història i Arqueologia 
Medieval del Maresme que amb l’epígraf 
Els monestirs medievals es van celebrar 
el 2007 a Ripoll, Mataró i Òrrius. 
El nou volum té una important novetat 
formal: es presenta parcialment en 
suport paper -amb els resums de les 
ponències i les comunicacions- i en 
suport digital el seu text complet. En 
el CD que acompanya el llibre, també 
hi ha en mp3 els dos programes d’El 
Racó, la tertúlia d’història que el Grup 
d’Història presenta setmanalment a 
Mataró Ràdio, que en el marc de les 
Jornades es van dedicar a La cuina d’un 
monestir medieval: Santa Maria de Roca 
Rossa a Tordera amb l’historiador Jaume 
Vellvehí, i a La música medieval amb la 
historiadora i musicòloga Maria Salicrú. 
El volum de les actes conclou amb la 
crònica d’activitats i notícies de l’entitat 
durant l’any 2010.
Quant a les ponències tracten aspectes 
com ara Els donats medievals en les 

ermites del Maresme de Josep Baucells 
o les de Jesús Rodríguez i de Joaquim 
Graupera sobre els monestirs de l’Alt i 
Baix Maresme respectivament.
Les comunicacions presentades tracten 
aspectes variats del monaquisme medi-
eval, per exemple sobre la influència ter-
ritorial del monestir de Santa Maria de 
Roca Rossa a Tordera o una prospecció 
geofísica realitzada al priorat de Sant 
Pere de Clarà, per mitjà dels sistemes 
de gradiometria magnètica (FM-256 de 
Geoscan Research) i georadar (GSSI SIR-
3000). També n’hi ha sobre els resultats 
de les prospeccions arqueològiques al 
monestir de Lavaix a Pont de Suert i 
altres sobre els monestirs de Breda, Sant 
Feliu de Guíxols, Ripoll o sobre donats 
jerònims. També n’hi ha sobre aspectes 
més generals com la vida monàstica a 
l’Europa dels segles x-xi, o sobre l’ar-
queologia del paisatge. Les aportacions 
sobre l’edat mitjana i la moderna en 
general també són enriquidores.

grUp d’Història del casal de mataró
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Actes del III Congrés d’Estudis de la Vall 
d’Albadia (l’Olleria, 12, 13 i 14 de març de 
2010). [Edita: Institut d’Estudis de la Vall 
d’Albaida] [Edició en DVD]

Amb l’edició en format DVD de les Actes 
del III Congrés d’Estudis de la Vall d’Al-
baida, l’IEVA ha tancat una nova etapa 
important de l’activitat de promoure 

l’estudi i la divulgació de la comarca amb 
un nou lliurament dels estudis, ponències 
i diversos documents relacionats amb el 
passat, el present i el futur de la comarca, 
tots ells presentats a les sessions del seu 
tercer Congrés celebrat a l’Olleria el mes 
de març de 2010. Al DVD es pot constatar 
que el III Congrés va resultar molt pro-
ductiu i es va aconseguir l’assoliment dels 
objectius marcats per la Comissió Orga-
nitzadora, el primer i principal dels quals 
va ser el foment de l’estudi de qualsevol 
àmbit del coneixement.
Les Actes inclouen 56 comunicacions (6 de 
Medi ambient, 3 de Comunicació social, 3 
d’Economia i Territori, 9 d’Educació, 5 de 
Festes, 18 d’Història, 5 de Llengua i lite-
ratura, 3 de Música i Arts i 4 de Turisme), 
10 ponències i 4 taules redones. També 
s’hi poden trobar fotografies, gravacions 
d’àudio i vídeos d’activitats paral·leles 
celebrades abans, durant i després de les 
sessions centrals del Congrés dels dies 12, 
13 i 14 de març del 2010, a més d’una 
secció d’hemeroteca. 
Les actes del III Congrés estan editades 
en format digital, DVD, un format modern 
més útil, ecològic, amb més capacitat 

d’informació en un mínim d’espai físic 
i material, amb possibilitat d’incorporar 
àudio, vídeo, imatge, powers… La Comis-
sió pensà que amb un DVD es podien 
fer més accessibles les investigacions i 
els coneixements aportats; entre altres 
coses perquè així s’abaratiria el cost de 
les ACTES per als interessats (10 euros). 
Tot i això, la Comissió no ha renunciat a 
editar també en format paper les ACTES 
si un nombre considerable de peticions 
així ho aconsella.
El DVD compta amb ISBN, la qual cosa fa 
que l’obra estiga reconeguda i els autors i 
autores tinguen registrada la seua parti-
cipació de forma oficial i que siga factible 
la cita convencional dels treballs (ISBN: 
978-84-923588-5-4). Ha estat coeditat 
per l’IEVA, l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, l’Ajuntament d’Ontinyent, la 
Mancomunitat de Municipis de la Vall 
d’Albaida i la Caixa d’Estalvis d’Onti-
nyent. Del muntatge i edició del DVD se 
n’ha encarregat l’empresa de Bocairent 
Alesc Comunicació. 

Ximo Urenya
Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida 

Terme [Terrassa], núm. 25 (2010). 320 
p. [Edita: Centre d’Estudis Històrics de 
Terrassa; Arxiu Històric Comarcal de 
Terrassa; Arxiu Municipal de Terrassa]

Avanço que no és un número qualse-
vol: és el número 25, i la celebració 

de l’efemèride s’ho val. La revista, pel 
fet de publicar-se en col·laboració 
de tres entitats, té un perfil peculiar, 
pluridisciplinar, i se’n fa difícil fer-ne 
una ressenya apressada pel molt que 
s’hi escola. Curosament editada, hi ha 
seccions diverses, des de la de recerca 
com el que es titula Dossier -amb 
treballs sobre el franquisme-, la secció 
Estudis -en diversos fronts oberts refe-
rits a estudis de persones, poblacions, i 
aspectes històrics-, i les seccions Cròni-
ques, Experiències i reflexions, i Recerca 
jove, que aporten un deix historiogràfic 
suggerent.
Terme, però, va mes enllà, quant a infor-
mació i continguts. La secció Patrimoni 
cultural: activitats i difusió, ja dóna peu 
a que s’hi pot trobar: des de la difusió 
històrica i promoció en els arxius de 
Terrassa, a la memòria del Museu, a 
l’activitat arqueològica, passant pel 
sistema de gestió de documents de 
l’Ajuntament, entre d’altres de caire 
més teòric; mentre la secció Exposicions 
aporta dos referents divulgatius, un 
referit a les targetes postals de Terrassa 

d’inicis del segle xx, i l’altre dedicat a les 
troballes arqueològiques localitzades a 
l’istme de sant Pere. Un apartat al qual 
s’hi dedica molta atenció, i que s’ho val, 
són les recensions de llibres locals. Fins 
a tretze títols mereixen interès, més de 
divulgació que pròpiament de ressenya 
crítica, tot i que aquesta, en alguns 
casos hi consta, essent d’agrair.
En el sumari s’hi desgranen dos articles 
per a l’ocasió -l’editorial i l’especial 
commemoratiu-. A l’editorial s’hi pot 
llegir com es gestà Terme, com a procés 
evolutiu que l’ha dut a ser un referent 
local i del país, donant la idea de l’ad-
mirable interconnexió de sinèrgies per 
accionar un projecte conjunt, actiu, que 
cal destacar. El segon, escrit per Josep 
Santesmases, president de la CCEPC, 
fa un magnífic panegíric reflexiu del 
publicat al llarg dels números de Terme, 
comparatiu amb altres realitats, en un 
balanç del tot reeixit de la molt bona 
feina realitzada.

Antoni Gavaldà
Universitat Rovira i Virgili
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Aguaits [Pedreguer], núm. 29 (2010). 140 
p. [Edita: Institut d’Estudis Comarcals de 
la Marina Alta]

Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos 
[Figueres], núm. 41 (2010). 612 p.

Annals del Patronat d’Estudis Històrics 
d’Olot i comarca [Olot], núm. 21 (2010). 
[Edita: Patronat d’Estudis Històrics d’Olot 
i comarca], 580 p. 

arnaBat mata, Ramon [coord. i ed.] (2010). 
Tots els noms: Víctimes de la Guerra Civil 
al Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès i 
Garraf). Vilafranca del Penedès: Institut 
d’Estudis Penedesencs. 275 p.

aUladell i serraBogUnyà, Joan; miqUel, Domè-
nec [ed. i introd.] (2010). La desamortitza-
ció del monestir de Sant Cugat del Vallès. 
Sant Cugat del Vallès: Grup d’Estudis 
Locals de Sant Cugat del Vallès. 145 p.

BertomeU sáncHez, José Ramón; vidal Her-
nàndez, Josep Miquel [eds.] (2011). Mateu 
Orfila: Autobiografia; Correspondència 
(1805-1815), Volum I. Maó: Institut 
Menorquí d’Estudis; Palma: Institut d’Es-
tudis Baleàrics. 381 p.

BoscH, Esteve; comas, Pere; maroto, Julià 
[eds.] (2010). La recuperació del burro 
català: Aspectes culturals i biològics. 
Banyoles: Centre d’Estudis Comarcals de 
Banyoles (Quaderns; 28).  

BosqUe, Tomàs (2010). Melodia provençal: 
Poesia, música i prosa. Calaceit: Associació 
Cultural del Matarranya; Institut d’Estudis 
del Baix Cinca; Centre d’Estudis Ribagor-
çans (Quaderns del Cingle; 7). 196 p.

Butlletí del Centre d’Estudis Alcoverencs 
[Alcover], núm. 115 (2008). 91 p.

camps i mercadal, Francesc; alcover, Antoni 
M.; perea, Maria Pilar; salord, Josefina [ed.] 
(2011). Epistolari (1906-1926): De les notes 
dialectològiques i folklòriques als apunts 
culturals. Maó: Institut Menorquí d’Estudis 
(Capcer; 24). 166 p.

Campsentelles [Sant Fost de Campsen-
telles], núm. 13 (2010). 99 p. [Edita: 
Centre d’Estudis Santfostencs - Amics de 
Cabanyes].
català massot, Lluís [et al.] (2010). II Repú-
blica, Guerra Civil i repressió franquista a 
Torredembarra (1931-1945): Set estudis 
per al seu coneixement. Torredembarra: 
Centre d’Estudis Sinibald de Mas (Mono-
grafies; 10). 303 p.
clara, Josep; gavaldà, Antoni (2010). La 
fractura militar a la Guerra Civil (1936-
1939): El cas de Juan Fernández Fernán-
dez. Vilafranca del Penedès: Andana. 163 
p. [Amb el suport de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs]
Cooperació Catalana [Barcelona], núm. 
337 (novembre 2010). 31 p. [Edita: Fun-
dació Roca i Galès]
Cooperació Catalana [Barcelona], núm. 
338 (desembre 2010). 31 p. [Edita: Fun-
dació Roca i Galès]
Cooperació Catalana [Barcelona], núm. 
339 (gener 2011). 28 p. [Edita: Fundació 
Roca i Galès]

Cooperació Catalana [Barcelona], núm. 
340 (febrer 2011). 28 p. [Edita: Fundació 
Roca i Galès]

Cooperació catalana [Barcelona], núm. 
341 (març 2011). 27 p. [Edita: Fundació 
Roca i Galès]
Cooperació catalana [Barcelona], núm. 
342 (abril 2011). 27 p. [Edita: Fundació 
Roca i Galès]

costa, Joaquín (2010). Textos sobre las 
lenguas de Aragón: Vol. I: Los dialectos 
de transición en general y los celtibérico-
latinos en particular. Zaragoza: Aladrada 
ediciones (Biblioteca de las lenguas de 
Aragón; 3). 139 p. [Col·labora: Centre 
d’Estudis Ribagorçans]

costa, Joaquín (2010). Textos sobre las 
lenguas de Aragón: Vol. II: Artículos y otros 
escritos. Zaragoza: Aladrada ediciones 
(Biblioteca de las lenguas de Aragón; 
4). 141 p. [Col·labora: Centre d’Estudis 
Ribagorçans]

costa, Pascual [coord.] (2010). Institut d’Es-
tudis Comarcals de la Marina Alta: 25 anys 
1985-2010. [Pedreguer: Institut d’Estudis 
Comarcals de la Marina Alta]

danés i torres, Josep; moner, Jeroni; pUigvert, 
Joaquim M. [ed.] (2010). Materials per a 
l’estudi de la masia. Girona: Associació 
d’Història Rural de les Comarques Giro-
nines; Centre de Recerca d’Història Rural; 
Documenta Universitaria (Documents; 
7). 236 p.
de la fUente, Pablo (2010). Història militar 
de la Guerra Civil a la comarca de la Selva: 
Patrimoni i memòria republicana. Sant 
Feliu de Guíxols: Centre d’Estudis Selvatans 
(Estudis i textos;13). 117 p.

Del Penedès [Vilafranca del Penedès], núm. 
23 (2010). 131 p. [Edita: Institut d’Estudis 
Penedesencs]

Dovella [Manresa], núm. 105 (hivern 2010). 
48 p. [Edita: Centre d’Estudis del Bages]

El Pitiús 2011. Almanac per a Eivissa i 
Formentera (2010). 240 p. [Edita: Institut 
d’Estudis Eivissencs]

El Sot de l’Aubó [Canet de Mar], núm. 34 
(desembre 2010). 35 p. [Edita: Centre 
d’Estudis Canetencs] 

El Sot de l’Aubó [Canet de Mar], núm. 35 
(març 2011). 35 p. [Edita: Centre d’Estudis 
Canetencs] 

figUeras capdevila, Narcís; Jiménez fernández, 
M. Carme; santesmases ollé, Josep [ed.] 
(2010). Cultura i recerca local al segle XX: 
Dels erudits locals als centres d’estudis. 
En memòria de Pere Caner (1922-1982). 
Jornada d’estudi, Calonge, 14-15 de setem-
bre de 2007. Calonge: Ateneu Popular de 
Calonge; Móra la Nova: Institut Ramon 
Muntaner. 166 p.
figUeras, Narcís; vila, Pep [ed.] (2010). 
Miscel·lània en honor de Josep M. Marquès. 
Girona: Diputació de Girona; Patronat 
Francesc Eiximenis. 683 p.
Finestrelles [Sant Andreu del Palomar], 
núm. 15 (2010). 168 p. [Edita: Centre 
d’Estudis Ignasi Iglésias] 

Fonts [Argentona], núm. 45 (gener 2011). 
38 p. [Edita: Centre d’Estudis Argentonins 
Jaume Clavell]

Fulls [Mataró], núm. 98 (octubre 2010). 44 
p. [Edita: Museu Arxiu de Santa Maria]

Fulls [Mataró], núm. 99 (gener 2011). 44 p. 
[Edita: Museu Arxiu de Santa Maria]

graU pUJol, Josep M. T. [et al.] (2010). La 
Guerra del Francès a la Conca de Barberà. 
Montblanc: Centre d’Estudis de la Conca 
de Barberà. 161 p.

güell, Manel (2011). La crisi de la guerra 
del Francès (1808-1814) al Camp de 
Tarragona. Tarragona: Cercle d’Estudis 
Històrics i Social Guillem Oliver del Camp 
de Tarragona. 257 p.

Hernández moreJón, Antonio (2010). Topo-
grafía del Hospital Militar de Mahón 1806. 
Ed. facs. Maó: Reial Acadèmia de Medicina 
de les Illes Balears. 243 p. [Col·labora: 
Institut Menorquí d’Estudis]

IBIX - Publicació biennal de cultura, arts, 
lletres, música i ciència dels dos vessants 
del Pirineu: Annals 2008-09 [Ripoll], núm. 6 
(2010). 563 p. [Centre d’Estudis Comarcals 
del Ripollès]

Josa, Eloi; pomares, Christian; roig, Joan 
(2010). Els mamífers carnívors del bosc 
de Poblet. Montblanc: Centre d’Història 
Natural de la Conca de Barberà (Mono-
grafies; 2). 80 p.

L’Aiguadolç: Revista de literatura [Pedre-
guer], núm. 37-38 (tardor 2010). 198 p. 
[Edita: Institut d’Estudis Comarcals de la 
Marina Alta]. 198 p.

L’Erol [Berga], núm. 105 (tardor 2010). 
59 p. [Edita: Àmbit de Recerques del 
Berguedà]

L’Erol [Berga], núm. 106 (hivern 2010). 
51 p. [Edita: Àmbit de Recerques del 
Berguedà]

L’Erol [Berga], núm. 107 (primavera 2011). 
55 p. [Edita: Àmbit de Recerques del 
Berguedà]

L’Espai [Molins de Rei], núm. 13 (abril 
2010). 103 p. [Edita: Espai de Recerca]

L’ordit [Santa Perpètua de Mogoda], núm. 3 
(desembre 2010): Els refugiats de la guerra civil 
a Santa Perpètua de Mogoda. 177 p. [Edita: 
Centre de Recerques i Estudis Mogoda]

La Resclosa [Vila-rodona], núm. 14 (2010). 
143 p. [Edita: Centre d’Estudis del Gaià]

La revista de l’Ateneu Popular de Calonge 
[Calonge], núm. 28 (1er. trimestre 2011). 26 
p. [Edita: Ateneu Popular de Calonge]

llagostera, Antoni [ed.] (2010). Eudald Mira-
peix i Illa: “Crónica de la villa y monasterio 
de Ripoll”. Història i memòria. Ripoll: Centre 
d’Estudis Comarcals del Ripollès. 316 p.

Lo Floc [Riudoms], núm. 193 (juliol - desem-
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