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

e d i t o r i a l

Un creixent conjunt associat

Publicació semestral de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana Desembre 2011 - núm. 22

Els dies 19 i 20 d’abril de 1991 se cele-
brava a Lleida, a la seu de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs, el 1r Congrés de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana. Entre l’abril de 1991 i el 
juny de 1992, ara fa 20 anys, la comissió 
gestora sorgida del congrés, celebrava reuni-
ons en diversos llocs del territori, plantejava 
projectes, treballava en la redacció dels 
estatuts, i contactava amb molts centres 
d’estudis aleshores existents, com a pas previ 
a la constitució de la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana, el dia 6 de juny 
de 1992 a Vic.

Els centres d’estudis progressivament pas-
saren de ser unitats locals solitàries a esde-
venir un creixent conjunt associat prenent 
consciència que l’activitat feta localment 
havia de servir per construir culturalment el 
país, i que calia realitzar projectes en comú. 

El projecte de coordinació i de suport als 
centres d’estudis s’arrodonia i es potenciava 
enormement amb la creació de l’Institut 
Ramon Muntaner l’any 2003. L’adminis-
tració (la Generalitat) i el creixent conjunt 
associat (la CCEPC) arribaren a un acord 
d’engranatge en un projecte que esdevingué 
comú per impulsar i donar suport al món dels 
centres d’estudis. La creació de l’IRM va fer 
possible que l’administració i la societat civil 
treballessin en una mateixa direcció posant 
damunt de la taula les responsabilitats i els 
objectius de cada part, cercant l’acord per 
crear projectes que afavorissin aquest nostre 

espai de cultura i recerca arrelat al territori. Els 
objectius del sector de naturalesa associativa 
voluntària entraven en diàleg permanent amb 
l’administració responsable de la cultura 
catalana. D’aquest fet en va sorgir un projecte 
de doble via paral·lela amb un únic destí, que 
no és altre que l’enfortiment cultural del país 
o països, de la nació cultural, de les plurals 
realitats territorials. 

El dels centres d’estudis és un moviment 
en constant creixement, renovació i debat. En 
el món dels centres d’estudis ningú avui dia 
té la consciència de fer un paper substitutori. 
La implicació de les persones amb els centres 
respon a dues coses bàsiques: 1) Necessitats 
personals i col·lectives humanístiques de 
realització, a través de la recerca o de l’adqui-
sició de coneixement cultural. 2) Compromís 
cívic constructiu amb el lloc, el territori, la 
cultura i la nació.  

Ara, que per la crisi corren temps de 
retracció, cal demanar que arreu, la cultura 
s’administri amb l’austeritat amb la qual 
sempre ens hem mogut els centres d’estudis, 
que s’elimini l’ostentació que massa sovint 
hem vist aplicada a determinats projectes i 
equipaments culturals i que no esdevingui 
mercaderia a baratar en el joc polític. Que 
es tinguin en compte les nostres maneres de 
fer, de ser i de treballar, que es tingui present 
la veu, l’experiència i la realitat cultural del 
territori i que mai ningú gosi considerar-nos 
despesa supèrflua.  
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Literatura i (incòmoda?) incertesa

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

El darrer llibre de contes que va 
escriure Jordi Sarsanedas, Una discreta 
venjança (2005), comença amb la 
següent afirmació: “Això no és cap conte. 
Es notarà que no ho és perquè parlaré 
en primera persona, i aquesta primera 
persona sóc jo.” A continuació, s’explica 
el procés d’elecció del títol del recull de 
contes i, per tant, tot sembla indicar 
que es tracta d’un preàmbul de l’autor 
sobre l’obra que ha escrit. Tanmateix, el 
text no té cap característica formal que 
el diferenciï de la resta de narracions i 
que el determini com a paratext acredi-
tatiu i fiable; d’altra banda, alguns dels 
contes del llibre també estan escrits en 
primera persona i hi apareix un “jo” que 
és difícil que puguem identificar amb 
l’autor. Si no tenim cap certesa sobre 
com hem considerat aquest text, és 
evidentment perquè Sarsanedas va voler 
que acceptéssim la indefinició com a 
punt de partida de la lectura. I no ha de 
passar per alt la referència irònica de la 
primera frase del llibre al “Ceci n’est pas 
une pipe” de Magritte.

Una afirmació pot ser alhora veritat i 
mentida? Hi ha alguna cosa en nosaltres 
que ens empeny a considerar rotunda-
ment que no: que, per força, una afirma-
ció ha de ser o certa o falsa, que no pot 

ser les dues coses a l’hora. I, tanmateix, 
també hi ha una part de nosaltres que 
ens permet admetre una paradoxa: en 
literatura una cosa pot ser tan real com 
fictícia i, al capdavall, que sigui una cosa 
o l’altra no ho determinarà la declaració 
d’un jo narrador que es confon amb un 
personatge de la ficció. En el primer cas, 
la incertesa causa inquietud i maldem 
per arribar a una conclusió que elimini 
una de les dues possibilitats. En el 
segon cas, podem mantenir diverses 
possibilitats ambigües en suspens, sense 
afanyar-nos a adoptar una solució. La 
primera posició estaria més a prop de 
la ciència; la segona, ho estaria de la 
literatura.

Es tracta, en realitat, de dos proces-
sos cognitius, diferents i complementaris. 
El primer produeix un estil cognitiu que 
tendeix a aïllar, a fixar, a separar, i dóna 
lloc a un coneixement segur, predictible i 
repetible. El segon experimenta la reali-
tat com un ens complex, com una xarxa 
d’interdependències, com un tot que es 
copsa tot d’un cop, sense divisió en parts, 
i permet la contemplació, l’admiració. El 
primer l’utilitzem quan categoritzem el 
món i reduïm la realitat a un conjunt de 
parts. El segon és plenament actiu quan 
quedem embadalits (una vegada i una 
altra!) en l’observació del foc o del mar, 
que són fluxos vius i canviants, impossi-
bles de descompondre en parts.

Les modernes ciències neurocogniti-
ves mostren que el primer estil s’origina 
mitjançant processos que radiquen 
sobretot en l’hemisferi esquerre del 
cervell, mentre que el segon estil té més 
a veure amb processos produïts a l’he-
misferi dret. No hi ha res d’incompatible 
entre un i altre i, de fet, els utilitzem 
sovint en combinació. Tanmateix, cal 
cridar l’atenció sobre el fet que en les 
persones i també en les cultures predo-
mina més un estil que un altre. En les 
societats occidentals actuals, altament 
tecnificades, gairebé només es reconeix 
com a legítim l’estil cognitiu propi de 
l’hemisferi esquerre. 

Per contra, en l’experiència literària, 
els processos cognitius de l’hemiferi 
dret són fonamentals. En primer lloc, 
perquè l’essència del text literari està en 
la metàfora, que és una translació per 
la qual una cosa en significa al mateix 
temps una altra; en què les connotaci-
ons que ha adquirit la nova paraula són 
més importants que la denotació de la 
paraula primitiva. En segon lloc, perquè 
el text literari és polisèmic, coexisteixen 
en ell diversos significats. En tercer lloc, 
perquè en un text literari el sentit con-
textual és decisiu, ja que el sentit del con-
junt es copsa no com a suma de parts, 
sinó que s’intueix globalment. En quart 
lloc, perquè un text literari no està fet, 
en primera instància, per ser analitzat, 
sinó per ser admirat, gaudit. 

Us proposo de fer-ne l’experiència 
gràcies a aquest microrelat d’un altre 
contista excepcional, Pere Calders. 
Porta per títol “Miratge” (De teves 
a meves, 1984): “L’altre dia, mentre 
m’afaitava, vaig descobrir-me una 
altra cara. I no m’era pas desconeguda, 
s’assemblava a la d’un veí meu que no 
puc veure, un home insuportable amb 
el qual ens barallem a cada pas. Des 
d’aleshores em tinc mania i m’odio, ja 
no em puc quedar sol amb mi mateix.” 
El text resulta sorprenent i divertit i 
n’intuïm el sentit encara que no arribem 
a formular-lo de forma explícita: la 
projecció en els altres de tot allò que 
no ens agrada de nosaltres ens retorna 
en forma d’autoodi.

La comprensió de la natura dels 
nostres processos de coneixement és, 
sens dubte, una via valuosa i encara no 
prou explorada per restituir la literatura 
al lloc que veritablement li pertoca dins 
de la cultura humana: no un mer joc 
decoratiu i superflu, sinó un poderós 
estímul de comprensió integrada de la 
realitat.

Albert Soler

ProfeSSor de literAturA cAtAlAnA medievAl

univerSitAt de bArcelonA
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u n a  i m a t g e ,  u n a  h i s t ò r i a

Treballadors en un obrador de taps de suro a 
Santa Coloma de Farners, al voltant de 1900

Tema: Obrador de taps de suro. 
Any: 1897
Lloc: Pati interior d’una casa de 
Santa Coloma de Farners.
Fons: Francesc Xavier Aulí. Arxiu 
Comarcal de la Selva. 

L’autor d’aquesta imatge fou Fran-
cesc Xavier Aulí Pla (1868-1906), 
fotògraf i pintor que tenia instal·lat un 
estudi al carrer del Prat de Santa Coloma 
Farners. Es tracta del primer fotògraf 
del qual es té constància a la ciutat. 
Al llarg de la seva vida professional va 
realitzar una gran quantitat de retrats 
però també va fotografiar paisatges, 
espais urbans i activitats de les persones. 
De la seva obra s’han conservat 232 
plaques de vidre i 128 positius en paper, 
ingressats a l’Arxiu Comarcal l’abril de 
1990. Es tracta d’un conjunt d’imatges 
de gran qualitat formal i estètica que 
ens permeten copsar com era la ciutat 
i la seva gent en el tombant dels segles 
XIX i XX i és de consulta obligada per a 
qualsevol estudi, tant d’història de la 
fotografia com de la realitat social, de 
les comarques gironines. 

La imatge data de l’any 1897 i 
correspon a un obrador de taps de 
suro d’entre els diversos que hi havia a 
Santa Coloma en aquesta època i que 
devia ser igual als de molts municipis 
propers, com Vidreres, Tossa de Mar, 
Lloret de Mar, Llagostera o Cassà de la 
Selva, entre altres. Documenta un indret 
i una situació en un moment cabdal, 
just quan s’està iniciant la utilització de 
maquinària per a la fabricació de taps. En 
la imatge, d’una gran qualitat escènica, 

tots els treballadors utilitzen encara els 
estris de fabricació manual de taps. En 
destaquem dos elements: la ganiveta de 
llescar suro, corbada i amb un element 
que mesura la mida de la llesca, utilit-
zada pel personatge de primer terme, i 
la ganiveta de fer carracs, rectangular, 
que porta també un element de mesura 
i que dóna forma a les peces cúbiques 
prèvies al tap, emprada pel personatge 
central que té una criatura al davant. 
No hi veiem de forma clara el darrer 
instrument, un ganivet fi i esmolat que 
servia per a donar la forma definitiva del 
tap i que era utilitzat pels treballadors 
més destres.

Malgrat que la imatge no és espon-
tània, és evident que reflecteix amb 
gran versemblança el que succeïa a 
l’interior de l’obrador. Ens trobem en un 
pati interior d’alguna casa on hi devien 
treballar tapers, carradors i aprenents. 
Les diferents edats que mostren els 
protagonistes en dóna la pauta. Qüestió 
a part és la mainada que hi apareix, els 
més petits aparentment juguen, però 
algun altre resta assegut fent alguna 
tasca, altres estan drets portant algun 
sarró. El treball infantil hi apareix amb 
tota la seva contundència. No surt 
cap dona, i és que el treball femení 
en el món del suro es va desenvolupar 
paral·lelament a la mecanització i a la 

necessitat de triar els taps i, per tant, 
la incorporació de la dona es produiria 
a partir de 1900.

La imatge és, doncs, el testimoni 
d’unes formes de treballar que al cap 
d’un cert temps canviarien substancial-
ment. L’aparició de màquines per a fer 
taps s’havia iniciat l’any 1850, però la 
seva expansió fou lenta i condicionada. 
Es tractava de les garlopes, màquines 
de barrina i d’esmeril, i també les de 
llescar. Es creia que els millors taps 
encara s’havien de fer a mà. A partir 
de 1900, però, la creixent demanda 
mundial i la possibilitat de fer funcionar 
les màquines amb energia elèctrica va 
propiciar l’aparició d’un nou escenari: 
les fàbriques de taps, un nou espai i 
una nova forma d’organitzar el treball. 
Els petits obradors de fer taps a mà van 
desaparèixer irremissiblement.

Bibliografia: 
Joaquim Alvarado Costa. El negoci 

del suro a la comarca de la Selva. Col-
lecció Estudis i Textos núm. 12. Centre 
d’Estudis Selvatans. Santa Coloma de 
Farners. 2009.

JoAquim cArrerAS bArnéS

director de l’Arxiu comArcAl de lA SelvA

integrAnt de lA JuntA del centre d’eStudiS 
SelvAtAnS



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

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

Creat el 1933 (un dels pocs centres 
d’aquestes característiques fundat en els 
anys republicans) per iniciativa munici-
pal i de la mà del doctor Joaquim Danés, 
un personatge clau, l’obra i l’actitud del 
qual expliquen no només l’origen sinó 
també el caràcter resistent i persistent 
del Patronat, el PEHOC treballa i ha 
treballat per a la difusió i divulgació 
dels valors socials, històrics, culturals, 
artístics i patrimonials de la Garrotxa. A 
més, històricament ha estat l’impulsor 
d’algunes de les actuacions més desta-
cades per a la preservació del patrimoni 
territorial i mediambiental entenent la 
seva actuació des de la perspectiva més 
àmplia de les anomenades Ciències 
Socials.

El Patronat ha hagut de passar per 
etapes d’una relativa inactivitat com a 
conseqüència de les dificultats pròpies 
del període franquista i per la necessària 
definició de les seves funcions durant la 
posterior transició, amb la creació d’un 
espai propi en el conjunt de les entitats 
locals i comarcals. Actualment és l’en-
titat degana de les comarques gironi-
nes, integrada en el Patronat Francesc 
Eiximenis (Diputació de Girona), en la 
Coordinadora de Centres i adherida a 
l’Institut Ramon Muntaner.

La nostra història, però, fa absolu-
tament necessari i és de justícia refe-
rir-nos al paper importantíssim que ha 
desenvolupat en Jordi Pujiula, una altra 
de les personalitats fonamentals per 
a entendre l’actual PEHOC. President 

durant els darrers 18 anys, el (també) 
doctor Pujiula ha donat forma i ha 
impulsat la renovació de l’entitat. Si les 
entitats són molt més que persones (en 
el sentit que representen sentiments 
i necessitats col·lectives), noms com 
Danés, Ramon Grabulosa, Ricard Jordà, 
Josep M. Solà-Morales entre d’altres i, 
especialment Pujiula donen sentit i con-
tingut humà a aquesta tasca altruista i 
absolutament necessària que realitzen 
els nostres centres d’estudis com a 
creadors i recreadors de cultura i de 
recursos que posteriorment reverteixen 
en la comunitat local i/o comarcal.

Els ANNALS del PATRONAT, finestra de 
les ciències socials

Actualment, doncs, el PEHOC publica 
regularment des del número 15, els 

seus ANNALS del PATRONAT dels quals 
en sortirà properament el número 22. 
Aquesta publicació s’ha anat convertint 
en una autèntica finestra per a mostrar 
els treballs de recerca històrica, medi-
ambiental, geogràfica, artística, literària, 
econòmica, mèdica, etc., que es fan des 
de o sobre la nostra comarca. També 
manté un fulletó-circular (el Patrimoni). 
A més, organitza, conjuntament amb 
l’Ajuntament de Santa Pau, els Premis 
Salvador Reixach a Treballs de Recerca 
per a alumnes de Batxillerat. Aquest curs 
2011 és la 11a convocatòria. Per al proper 
curs s’ampliaran als Premis Jordi Pujiula 
a treballs d’àmbit científic i tecnològic, 
organitzats i convocats conjuntament 
amb l’Ajuntament d’Olot. Tenint present 
que Olot no disposa d’estudis superiors, 
l’estímul de la recerca des de la base, 

El Patronat d’Estudis Històrics 
d’Olot i Comarca (PEHOC) 

Jordi Pujiula.  Acte de lliurament del premi RECERCAT 2011 al PEHOC.

Oferiment del premi RECERCAT a l’Ajuntament d’Olot.
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des dels alumnes de batxillerat ha 
estat un dels objectius més priorita-
ris. Sembrant entre els joves i futurs 
investigadors comarques com la nostra 
podran beneficiar-se dels seus treballs i 
enriquir-se i mantenir-se vives amb les 
seves aportacions.

Un capítol a banda són els cicles de 
xerrades de divulgació i de coneixement 
que organitza el PEHOC, conjuntament 
amb la Fundació d’Estudis Superiors 
(FES). Des del curs 2005-06 s’han anat 
succeint cicles anuals de xerrades 
mensuals que han aconseguit una gran 
fidelitat per part d’un nombrós grup de 
persones que reclamen aquest tipus 
d’activitats: des de les PERSPECTIVES 
primeres, s’han realitzat els 75 anys de 
la proclamació de la II República. Una 
oportunitat per a la Pau; Personatges per 
a la Història; L’organització del Nuevo 
Estado franquista i, el darrer, La Transició 
política. Aquest curs 2011-12 seran Els 
Reptes per al segle XXI, amb temàtica 
més orientada als aspectes econòmics, 
socials i polítics de la crisi del sistema 
capitalista i democràtic i que tindrà 
continuïtat el proper curs amb un cicle 
sobre els Nous lideratges i la situació 
d’Espanya i Catalunya.

Els treballs de divulgació del 
coneixement, patrimoni social

Igualment important ha estat el 
paper de coordinació dels treballs de 
publicació de la Història de la Garrotxa 
el 2008, una obra monumental en la 
qual, per primera vegada, es posava 
fil als diferents capítols de la història 
comarcal i es feia una revisió exhaustiva 
dels continguts publicats fins aquest 
moment. Períodes foscos (alta edat 

mitjana o períodes de l’edat moderna) 
poc estudiats apareixen com etapes de 
les quals en tenim poc coneixement i que 
cal continuar, però de les quals ja sabem 
per on es pot treballar. Aquest és un dels 
principals valors de l’obra: posar sobre 
la taula una síntesi dels coneixements i 
assenyalar els buits que cal omplir. Els 
treballs van ser realitzats per 52 perso-
nes entre les que hi trobem historiadors, 
geògrafs, arquitectes, economistes, 
antropòlegs, etc., durant vuit anys.

En aquest intent de divulgar els 
coneixements, el PEHOC ha participat 
activament en l’edició d’una col·lecció de 
documentals històrics impulsada des de 
l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot i 
que ha donat com a fruit la II República; 
la Guerra Civil a la Garrotxa i l’Aiguat del 
1940. També amb un grup d’estudiants 
de l’IES Montsacopa es va realitzar un 
documental sobre l‘escola franquista 
que va ser presentat en la V Mostra de 
Documental Olot.doc.

Des del Patronat es té clar que l’única 
manera de créixer i ampliar el nostre 
àmbit d’actuació és sumar, de manera 
que sempre ha buscat complicitats i 
col·laboracions amb d’altres entitats 
que puguin coincidir parcialment, o 
totalment, amb els seus plantejaments. 
Així, per exemple, amb la Societat 
d’Història de l’Educació dels Països de 
Llengua Catalana es va organitzar les 
XIX Jornades d’Història de l’Educació 
sota el tema de Dones i Educació, que es 
van celebrar el passat mes de novembre 
del 2010.

Nous objectius. Nova estructura
La presentació del PEHOC com a 

candidat als premis RECERCAT va agafar 

per sorpresa l’entitat. La mort recent 
del nostre president, en Jordi Pujiula, va 
produir una sensació de desorientació. El 
premi, sens dubte, ha ajudat a resituar 
novament el Patronat.

La necessària reestructuració del 
Patronat ha portat a plantejar-se nous 
reptes i a mantenir els que ja funciona-
ven: l’ampliació del nombre d’associats 
(creant la figura de l’associat jove); 
cercant noves formes de vinculació amb 
altres grups i entitats de divulgació del 
saber i de foment de la reflexió i la recerca 
(arquitectes, sociòlegs, economistes, per 
exemple); crear una pàgina web pròpia; 
digitalitzar els continguts dels ANNALS 
del PATRONAT; garantir la celebració de 
cicles de xerrades diversificant els temes i 
ampliant-los a continguts històrics i d’ac-
tualitat; continuar amb el compromís de 
fomentar la recerca des de la base, orga-
nitzant els Premis Salvador Reixach i Jordi 
Pujiula; donar un contingut transversal 
a l’equip directiu del PEHOC, assegurant 
la presència de persones vinculades a 
cadascun dels àmbits de les ciències 
socials i, finalment, regularitzar la nostra 
situació i relació amb l’Ajuntament d’Olot 
amb un nou local que permeti continuar 
amb totes aquestes tasques.

És per tot això que un reconeixe-
ment com el RECERCAT ens ha omplert 
de satisfacció i ens dóna força per 
a renovar i continuar amb el nostre 
compromís. Sigui com a reconeixement 
a la persona que l’ha presidit; sigui pels 
anys d’esforç i de resistència, sigui per 
les obres i els objectius aconseguits. 
Gràcies pel suport rebut.

JeSúS gutiérrez

PreSident del PeHoc

Desena trobada de centres d’estudis locals i comarcals de les comarques 
gironines a Olot, 2005.

Presentació de la Història de la Garrotxa, 2008.
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Presentació del catàleg llibre El món agrari a les terres 
de parla catalana

El món agrari en circuït itinerant

Taula de presentació del catàleg. Acte de presentació del catàleg al Museu de la Vida Rural.

Conferència de Pep Riera a Santes Creus. 

El passat dia 28 d’octubre es va 
presentar el catàleg de l’exposició “El 
món agrari a les terres de parla catalana. 
L’acte va tenir lloc al Museu de la Vida 
Rural de l’Espluga de Francolí on durant 
el mes d’octubre va ser acollida l’exposi-
ció. L’acte va comptar amb la presència 
de David Rovira, alcalde de l’Espluga de 
Francolí, que també actuava en repre-
sentació de la Diputació de Tarragona i 
de Carles Duarte, director de la Fundació 
Lluís Carulla. La presentació va anar a 
càrrec de l’escriptor Josep Vallverdú 
que va manifestar que el catàleg que 
es presentava “ens rebla la consciència 
que el món rural és tot un univers ple 
d’història i de realitats canviants en 
temps i l’espai”. Va valorar molt posi-
tivament les fotografies recollides: “La 
imatge, en aquest desplegament, és molt 

important, és la història gràfica de la 
nostra agricultura, ramaderia i proces-
sos elaboradors que se’n deriven”, així 
com també els textos complementaris: 
“El catàleg és un tresor. Cada apartat 
temàtic, a banda de les fotografies i els 
seus peus descriptius, va acompanyat 
d’un article de fons d’un especialista, 
que en dóna en cada cas una segona 
lectura amb connotacions, anàlisi, 
enfocaments possibles i problemàtica 
inherent al tema.” Vallverdú després 
d’analitzar capítol rere capítol va tenir 
unes paraules pel pròleg escrit per Joan 
Vilà-Valentí, catedràtic emèrit de Geo-
grafia de la Universitat de Barcelona: “El 
pròleg al nostre catàleg és d’algú que ha 
dedicat la vida a la geografia en tot el 
seu el espectre, físic, humà, econòmic 
i còsmic, si se’m permet l’expressió: el 

professor Vilà entén el mas, entén el 
poblat, entén la terra, i el pas dels homes 
i les dones per ella. I en parla amb la 
tenaç aplicació que només un intens 
coneixement i unes dots expositives 
reconegudes posen en joc. En aquest 
aspecte dóna entrada de manera sòlida 
a la resta de col·laboracions. El seu és 
el text d’un savi”. Finalment tancà la 
presentació fent memòria de les seves 
experiències vinculades al conreu de la 
terra: “Els qui hem estat criats almenys 
la meitat de la nostra vida al camp estem 
com el peix a l’aigua enmig de la càlida 
reproducció de les nostres arrels aquí 
desplegada, em refereixo al Museu, a 
l’exposició i al llibre que avui presentem. 
Som fills del terrós, del malloll de la vinya, 
del boll de l’era, de l’esportí de l’almàs-
sera, i dels productes naturals.”

L’exposició “El món agrari a les 
terres de parla catalana” durant els 
mesos d’estiu i tardor s’ha fet pre-
sent al Pont de Suert (del 22 de juny 
al 13 de juliol) acompanyada d’una 
interessant taula rodona amb la par-
ticipació de Ramon Bisen, president 
de l’ADS de Vacú de l’Alta Ribagorça; 
Montse Barado, tècnica del Projecte 
Grípia-Associació Rurbans, i José Luís 
Castell “Pubill”, vicepresident de l’ADS 
d’Oví d’Areny-Benavarri; al monestir 
de Santes Creus (del 17 de juliol al 15 
d’agost) amb una xerrada de Pep Riera, 
pagès i sindicalista; a la Universitat 
Catalana d’Estiu (del 17 al 24 d’agost), 
dins de les XXVI Jornades sobre coope-
rativisme de la Fundació Roca i Galès; a 
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VIII Congrés de la CCEPC “1960-1980. Transicions i canvis 
a les terres de parla catalana”

Recordeu que…
- Podeu posar-vos en contacte amb la CCEPC al telèfon 93 324 8585 (ext. 131 i 132) de 8.30 h a 15 h 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.

Inauguració del VIII Congrés de la CCEPC al 
Museu d’Història de Catalunya.

Sessió del congrés al Citilab de Cornellà.

Inauguració de l’exposició “Tothom al carrer…” 
del Centre d’Estudis del Baix Llobregat.

El dissabte 12 de novembre vam 
cloure el VIII Congrés de la Coordinadora 
amb el convenciment i la satisfacció 
d’haver assolit els objectius marcats per 
les entitats organitzadores (Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catalana, 
Institut Ramon Muntaner i Centre d’Es-
tudis Comarcals del Baix Llobregat).

La inauguració va tenir lloc al Museu 
d’Història de Catalunya el dijous 10 de 
novembre amb l’acte oficial a càrrec 
d’Agustí Alcoberro, director del MHC, 
Rocio García, regidora de Cultura de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobre-
gat, Àngels Massip, vicepresidenta del 
CECBLL i Josep Santesmases, president 
de la CCEPC i vicepresident segon de 
l’IRM. A continuació vam gaudir de la 
ponència de Jordi Borja en la qual es va 
remarcar, sovint des d’una perspectiva 
autobiogràfica, la importància que va 
jugar la mobilització ciutadana durant el 
període que plantejava el congrés.

El divendres 11 de novembre el 
congrés es va traslladar a l’auditori del 
Citilab de Cornellà de Llobregat, on es 
van desenvolupar les diferents sessions 
corresponents als àmbits temàtics del 
congrés. La sessió de divendres va comp-
tar amb les intervencions dels ponents 
Carles Santacana, Sebastià Serra, Jaume 
Botey i Xavier Domènech amb el contra-
punt donat des de la Catalunya del Nord 
amb la conferència d’Andreu Balent. Les 
relatories de les comunicacions presen-
tades van anar a càrrec de Jordi Mir i 
Mercè Renom. Tancà la jornada l’acte 
d’inauguració de l’exposició del CECBLL 
“Tothom al carrer. La lluita antifranquista 
al Baix Llobregat, 1960-1979”, amb la 
intervenció entre d’altres, de l’escriptor 

Elna (del 26 d’agost al 17 de setembre) 
acompanyades per l’associació Terra 
dels Avis per una jornada dedicada a 
“El viatge en el patrimoni agrícola del 
Rosselló”; a la Fira de Sant Miquel de 
Lleida (29 de setembre al 2 d’octubre) i 
finalment al Museu de la Vida Rural de 

l’Espluga de Francolí (del 7 d’octubre 
al 6 de novembre) marc ideal per fer la 
presentació del catàleg. L’exposició va 
acomplint el propòsit programàtic de 
recórrer territori generant activitats. 

El trajecte de l’exposició ha de tancar 
l’any a la Fira de Sant Andreu de Torroella 

de Montgrí (del 25 de novembre al 12 
de desembre). L’any 2012 s’estrenarà al 
Museu de la Pell d’Igualada, acollits pel 
Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada 
(del 13 de gener al 19 de febrer) on 
estan previstes activitats destinades als 
alumnes de la ciutat.

Ignasi Riera.
Durant el matí del dissabte 12 de 

novembre Josepa Cucó i Montserrat 
Duch van exposar les seves ponències 
i Marc Andreu ens va apropar als con-
tinguts de les comunicacions del tercer 
i últim àmbit temàtic. 

Divendres i dissabte també es van 
celebrar taules rodones amb la parti-
cipació de ponents i públic assistent, 
que van ser molt riques en participació 
i plantejaments.

El congrés es va tancar amb el desig 
de continuar treballant moltes de les 
línies marcades per les ponències i 
comunicacions del congrés i amb un prec 
per la continuïtat del Memorial Demo-
cràtic de la Generalitat de Catalunya 
i pel suport que aquesta institució ha 
donat al treball desenvolupat al territori 
pels centres d’estudis.

Participació
S’han presentat al congrés 35 comu-

nicacions, 8 ponències i 3 relatories 
que seran recollides a les corresponents 
actes. 

80 persones inscrites i més de 100 
assistents a les diverses sessions del 
congrés a més dels 120 assistents a la 
inauguració de l’exposició.

Hem d’agrair especialment el suport 
de l’equip tècnic i de gestió del Citilab, 
que ens ha permès retransmetre en 
directe i via web les sessions del congrés. 
Tot un encert, ja que sabem que 180 
persones ens han seguit virtualment, 
algunes d’elles des de llocs com els EUA. 
Ens queda també una versió audiovisual 
del congrés que a l’espera de la versió 
tradicional en paper de les actes, volem 

oferir a través dels nostres portals a 
Internet.
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ICEA. Filial de l’Institut d’Estudis Catalans

La Institució Catalana d’Estudis 
Agraris (ICEA) és una entitat científica, 
tècnica i cultural que estudia i debat les 
diferents temàtiques de l’agricultura, la 
ramaderia i la silvicultura de les terres 
de cultura i llengua catalana i del món 
rural. Té els seus orígens en un grup de 
persones vinculades a l’agricultura cata-
lana que aprofità la cloenda de l’Àmbit 
d’Agricultura del Congrés de Cultura 
Catalana, del 15 de maig de 1977 a Lleida, 
per crear una entitat que aplegués els 
professionals (tècnics, universitaris, 
agricultors, etc.) interessats a estudiar, 
discutir i cercar solucions de cara a la 
nostra agricultura. 

L’any 1979 es legalitzà la institució 
i l’any1983 s’integrà ja com a filial de 
l’Institut d’Estudis Catalans, on té actu-
alment la seva seu social.

La ICEA, segons consta en els seus 
estatuts, té per finalitat: 

• L’estudi de les diferents temàti-
ques de l’agricultura, la ramaderia, 
l’agroindústria i la forest catalana.
• Fomentar, promoure, i desenvo-
lupar tot tipus d’investigació que 
contribueixi al millor coneixement 
i progrés de les activitats agràries i 
forestals catalanes.
• Difondre i publicar els estudis que 
es realitzin.
• Organitzar i convocar congressos, 
debats, jornades, cursos, taules 
rodones, conferències i tot tipus de 
manifestació d’interès agrari.
• Relacionar-se amb altres instituci-
ons científiques i culturals.
Actualment està estructurada en 

nou Seccions: Agricultura, Ramaderia, 
Forestal, Estudis Agraris, Història Rural, 
Protecció Vegetal, Sols, Jardineria i Pai-
satgisme i Viticultura i Enologia.

Les publicacions pròpies de la ICEA 
són els “Quaderns Agraris” dels quals 
s’han publicat un total de 31 i els “Dos-
siers” que tracten monogràficament 
algun tema tècnic o els resums d’una 
jornada. Entre les activitats que, d’acord 
amb les seves finalitats fundacionals, 
ha dut a terme la ICEA, cal destacar, 
en primer lloc, els cinc congressos que 
ha realitzat:

• I Congrés a Caldes de Montbui 
sobre “Evolució i perspectives de 
futur de l’agricultura a les contrades 
de parla catalana”
• II Congrés a Lleida sobre “L’agri-
cultura catalana davant el repte del 
Mercat Únic Europeu”
• III Congrés a Girona sobre “Agri-
cultura i qualitat ambiental a Cata-
lunya“
• IV Congrés a Tarragona sobre 
“Les noves Tecnologies en l’àmbit 
agrari”
• V Congrés a Castelldefels sobre 
“1907-2007, cent anys d’Agricultura 
Catalana”
Una altra activitat molt destacada 

és la participació continuada en la 
Universitat Catalana d’Estiu a Prada de 
Conflent, en què enguany s’ha realitzat 
ja la XXVI Jornada sobre Agricultura, 
organitzada per la ICEA. S’han realit-
zat, també, sis jornades sobre sanitat 

vegetal i vint-i-set edicions de cursos 
monogràfics sobre jardineria i paisat-
gisme.

A part de les anteriors són moltes i 
variades les activitats organitzades per 
les diferents seccions de la ICEA. Una 
mostra de les més actuals: les tertúlies 
mensuals de les Seccions d’Estudis Rurals 
i de Protecció Vegetal, la ”Transcatalònia” 
(recorreguts per l’estudi dels sòls de 
Catalunya), les jornades sobre silvicultura 
mediterrània, els estudis sobre pastures i 
races autòctones catalanes, la recopilació 
històrica dels jardins de Catalunya i els 
seus dissenyadors, els tasts de vins i 
les visites i especialment les jornades a 
les diferents zones vinícoles dels Països 
Catalans, per recuperar i fomentar les 
varietats de ceps autòctons.

Indicar, finalment, que la ICEA és 
una associació en plena activitat i que 
en l’actualitat se li presenten importants 
temes de debat que afecten al sector 
agrari: la nova política agrícola comu-
nitària, la globalització de la producció 
agrícola, l’agricultura de proximitat, 
els efectes de la crisi econòmica sobre 
l’agricultura, la seguretat alimentària, 
política de regadius, o els productes 
transgènics entre d’altres.

JoSeP m. viveS 
PreSident de lA iceA

Jornada sobre “Garnatxa blanca” a Gandesa. 26 d’octubre de 2011, promoguda per l’ICEA.
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Durant el tercer trimestre del 
2011, la tasca de l’Institut Ramon 
Muntaner ha continuat, entre d’altres 
coses, amb la programació d’activitats 
com el VII Col·loqui d’Estudis Transpiri-
nencs i el VII Espai Despuig.

Els dies 30 de setembre i 1 i 2 d’oc-
tubre se celebrà a l’Alberg era Garona 
de Salardú (la Val d’Aran) el VII Col·loqui 
d’Estudis Transpirinencs, organitzat pel 
Conselh Generau d’Aran, l’Archiu Istòric 
Generau d’Aran, l’Institut d’Estudis 
Aranesi, el Centre d’Estudis Comarcals 
del Ripollès, el Patronat Francesc Eixi-
menis, la Diputació de Girona, el Centre 
d’Estudis Ribagorçans, l’Institut Ramon 
Muntaner i la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana.

En aquesta setena edició, aquest col-
loqui bianual portà per títol “Els Pirineus 
visitats: del segle XVIII a l’actualitat” 
i tingué com a objectiu analitzar les 
diferents visions i viatges de les diferents 
valls pirinenques al llarg de la història. A 
tal efecte, el col·loqui es va estructurar 
en dos àmbits que van dur per títol “La 
descoberta dels Pirineus: dels balnearis 
a l’excursionisme” i “Els turismes de la 
modernitat”, respectivament. 

El col·loqui començà amb la confe-
rència inaugural: “El Pirineu desvetllat: 
viatges i descoberta del patrimoni 
medieval”, que anà a càrrec de Francesca 
Español i Beltrán, professora d’Història 
de l’Art Medieval a la Universitat de 
Barcelona i presidenta dels Amics de l’Art 
Romànic-Institut d’Estudis Catalans, 
mentre que Francesc Roma i Casanovas 
(Fundació Universitària del Bages, Uni-
versitat Oberta de Catalunya i Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia) 
s’encarregà de la ponència del primer 
àmbit que portà per títol “Descobrir la 
muntanya, descobrir els Pirineus: de la 
imatge medieval a la muntanya cata-
lana”. Per emmarcar l’àmbit 2 es dugué a 
terme la taula rodona “Els turismes de la 
modernitat”, amb la participació de Jordi 
Abella i Pons, director de l’Ecomuseu 
de les Valls d’Àneu i coordinador de la 
Xarxa de Museus de l’Alt Pirineu i l’Aran, 
Joaquim Alsina, president de l’Associació 

El VII Col·loqui d’Estudis Transpirinencs
i el VII Espai Despuig

Catalana d’Estacions d’Esquí, i Alfred 
Pérez Bastardas, secretari de la Societat 
Catalana d’Estudis Històrics-Institut 
d’Estudis Catalans i de la Societat Cata-
lana d’Història de la Farmàcia i membre 
del Grup de Recerca de Cerdanya. La 
moderació anà a càrrec de Pèir Cots 
Casanha, president de la Seccion d’Istò-
ria der Institut d’Estudis Aranesi.

La participació fou la més elevada de 
les set edicions del col·loqui, amb una 
quarantena d’assistents i vint-i-quatre 
comunicacions presentades, dues més 
que en l’edició anterior. Tot i que el 
primer àmbit del col·loqui se centrà entre 
els segles XVIII i XX, s’acceptaren també 
comunicacions i treballs de cròniques, 
viatges i viatgers de períodes anteriors, 
mentre que en el segon s’analitzaren 

els diferents models turístics existents 
als Pirineus, la seva evolució, el seu 
present i les perspectives de futur d’un 
model econòmic que ha arribat fins als 
nostres dies. 

Com en les edicions anteriors, les 
ponències i comunicacions del VII Col-
loqui d’Estudis Transpirinencs s’editaran 
al llarg de l’any 2012 en la col·lecció IBIX 
dels Annals dels Centres d’Estudis Ripo-
llesos, que també es podrà consultar en 
línia al repositori RACO, gràcies a l’acord 
de col·laboració entre el CBUC i l’Institut 
Ramon Muntaner.

L’altra activitat destacada de l’Insti-
tut Ramon Muntaner, coorganitzada en 
aquesta ocasió amb el Centre d’Estudis 
Selvatans, va ser la VII edició de l’Espai 
Despuig, que es realitzà el 5 de novembre 

Sessió dels VII Col·loquis d’Estudis Transpirinencs a Salardú.

Taula rodona “Els turismes de la modernitat”.
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a Lloret de Mar (la Selva). Aquesta és la 
primera vegada que se celebra aquesta 
activitat des que l’any passat passés a 
ser bianual.

En aquesta edició, la taula rodona 
habitual en què se centra l’Espai Despuig 
es complementà amb una de les mati-
nals que organitza el Centre d’Estudis 
Selvatans, que consistí en una visita 
comentada a Can Saragossa, antiga 
masia reconvertida en hotel que actual-
ment actua com un dels principals espais 
culturals de Lloret. Durant aquesta visita, 
Joan Domènech ens mostrà l’espai dedi-
cat a l’il·lustrador i aquarel·lista Joan 
Llaverias i Labró, mentre que Joan Llinàs 
s’encarregà de l’explicació de l’exposició 
permanent sobre el final del món ibèric 
a Lloret de Mar.

Després d’aquestes visites, es realitzà 
a la Biblioteca – Casa de Cultura la taula 
rodona “L’associacionisme i els equipa-

ments culturals al territori: cooperació 
per a la mediació”, en què participaren 
M. Àngels Suquet, directora de l’Arxiu 
Municipal de Sant Feliu de Guíxols; Jordi 
Tura, director del Museu Etnològic del 
Montseny La Gabella, d’Arbúcies; Josep 
Vives, cap del Servei de Biblioteques 
de la Direcció General de Promoció i 
Cooperació Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
i Pere Gifre, president de l’Institut d’Es-
tudis Empordanesos. La moderació de la 
taula rodona anà a càrrec d’Amaranta 
Gibert, de Nova Ràdio Lloret.

La taula rodona se centrà en dues 
línies: d’una banda, com fer possible 
una necessària cooperació entre els 
centres d’estudis i els equips humans 
dels equipaments culturals en l’organit-
zació d’activitats de tot tipus i, de l’altra, 
com superar amb èxit el repte d’arribar 
a grups socials que tradicionalment 

no s’han interessat per la cultura, pel 
passat, per la comprensió dels fets cul-
turals o artístics, per l’entorn, etc.

L’assistència a la taula rodona 
fou una de les més concorregudes de 
totes les edicions de l’Espai Despuig, 
amb més de cinquanta assistents, que 
participaren amb entusiasme al torn 
obert de paraules posterior a les inter-
vencions dels participants a la taula 
rodona. Com sempre, tant aquestes 
intervencions com el col·loqui poste-
rior s’editaran durant l’any que ve en 
una publicació que farem arribar als 
centres d’estudis de la CCEPC en el 
seu moment.

De cara l’any 2012, l’Institut Ramon 
Muntaner continua la seva activitat, 
destacant la seva activitat principal, el 
RECERCAT, que se celebrarà a Tarragona, 
Capital de la Cultura Catalana 2012, els 
dies 12 i 13 de maig. Us hi esperem!

Assistents a la visita matinal organitzada pel Centre d’Estudis Selvatans a Can Saragossa. 

Presentació de l’Espai Despuig celebrat a la nova biblioteca (Casa de 
Cultura de Lloret de Mar). 

Participants a la taula rodona de l’Espai Despuig.
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Entrevista a Benigne Marquès i Sala

Benigne Marquès i Sala, (Oliana, 
Alt Urgell, 1940). Prevere i historiador. 
Estudià al seminari de la Seu d’Urgell 
i s’ordenà el 1963. Amplià estudis de 
dret canònic a la Universitat Pontifícia 
de Salamanca i d’arxivística a l’Escola 
d’Arxivística del Vaticà. Ha tingut càrrecs 
parroquials a Andorra la Vella, Oliana, 
Alàs i a Coll de Nargó. És canonge des 
de 1985. 

És arxiver Diocesà i Capitular d’Urgell 
des de 1974, càrrecs que segueix exercint 
en l’actualitat.

És soci fundador de la Societat Cultu-
ral Urgel·litana i secretari de la prestigiosa 
revista erudita Urgellia, en què ha publicat 
importants articles d’investigació sobre 
l’època antiga del Bisbat, amb notables 
descobertes de documentació inèdita. 
Destaca el seu paper com a editor incan-
sable i coordinador dels continguts de la 
publicació des del seu inici l’any 1978 
fins a l’actualitat. Col·labora de manera 

continuada des dels seus inicis l’any 1972 
en la revista diocesana Església d’Urgell, 
amb la publicació d’abundants articles de 
divulgació històrica.

—Quan s’inicia el seu interès per la 
història i l’arxivística i per què?

—S’inicia ja a l’any 1964, quan encara 
estava estudiant a la Facultat de Dret 
Canònic de la Universitat Pontifícia de 
Salamanca. Era el moment d’escollir el 
tema per a la tesi. El professor en història 
del Dret, Antonio García y García —gran 
coneixedor i investigador del nostre 
arxiu d’Urgell— em proposà l’estudi d’un 
manuscrit del nostre arxiu capitular. És un 
tractat de dret matrimonial, redactat pel 
bisbe de Lleida, Jaume Sitjó a mitjan segle 
XIV. Aquí va començar el meu interès per 
la investigació històrica i la paleografia. 
Després les circunstàncies de la vida varen 
afavorir encara més aquesta primera meva 
afecció per a la història. A partir de l’any 

següent, el 1965, em nomenaren vicari 
de la parròquia de Sant Esteve d’Andorra. 
Allí vaig poder conèixer i tenir contacte 
amb el monjo de Montserrat, el P. Cebrià 
Baraut i Obiols, que aleshores passava 
llargues temporades a la casa que l’abadia 
de Montserrat hi té. Ell m’ajudà molt i 
em va ensenyar el mètode d’investigació 
històrica. Finalment, la veritable immersió 
en aquest camp es realitzà, quan l’any 
1974 m’encarregaren la direcció i gestió 
dels arxius d’Urgell.

—Què l’ha impulsat a generar tants 
treballs de recerca i a implicar-se tan 
activament en les iniciatives de recerca 
i culturals del seu territori?

—El fet de tenir la responsabilitat de 
gestió dels dos grans arxius, el Diocesà i 
Capitular, m’ha impulsat a l’estudi i difu-
sió de la seva rica documentació. Tasca 
aquesta, que vaig poder realitzar, durant 
molts anys, al costat del gran mestre, el 

Benigne Marquès amb el premi Recercat 2011.
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P. Cebrià Baraut, l’eminent historiador de 
les nostres terres. Des del prinicipi, vaig 
col·laborar en les seves investigacions i 
treballs als nostres arxius, i ell m’orientà 
i m’ajudà a la catalogació dels nostres 
documents. Col·laborant amb ell, vaig 
poder realitzar treballs diversos, conèixer 
millor i difondre els nostres tresors histò-
rics. A la mort del P. C. Baraut, el 2003, 
em tocà continuar la labor, iniciada i ja 
ben definida i encarrilada per ell.

—Quan i per què es crea la Societat 
Cultural Urgel·litana?

—La idea i el projecte s’originà en les 
converses que mantigueren el P. Cebrià 
Baraut i l’arquebisbe Joan Martí i Alanis. 
Era un moment en què la investigació del 
P. Cebrià, després de llargs anys d’estudi, 
es trobava en la fase de la seva difusió 
i publicació. Ell comunicà a l’arquebisbe 
la necessitat de poder publicar la nostra 
rica documentació. Li plantejà la gran 
conveniència de poder disposar d’una 
revista o anuari que ens servís de mitjà 
de publicació. L’arquebisbe, Joan Martí, 
home molt atent i obert a les mani-
festacions culturals, sintonitzà perfec-
tament amb la idea i exposà que, per 
això, convenia crear una estructura que 
gestionés i impulsés la redacció i difusió 
del seu anuari, Urgellia. Per aquest motiu, 
l’arquebisbe Joan Martí fundà la Societat 
Cultural Urgel·litana, l’any 1977.

—Quina és la filosofia de la revista 
Urgellia?

—Ideada per C. Baraut, el veritable 
fundador, la defineix al pròleg del primer 
volum: “Aspira a fer conèixer la història 
religiosa, cultural, artística i institucional 
de les comarques que avui formen part 
del bisbat d’Urgell i de les que hi havien 
pertangut en el passat, fins a la data de la 
seva incorporació a altres diòcesis, Lleida, 
Solsona i Perpinyà.” L’àmbit d’investi-
gació comprèn els límits territorials de 
l’antic bisbat d’Urgell, del qual els nostres 
arxius conserven els documents. L’anuari 
pretén que la investigació i publicació 
sigui nova, amb veritables aportacions 
monogràfiques sobre diversos temes his-
tòrics, no simples treballs de síntesi o de 
difusió. I pel que fa als continguts: edició 
de documents, catàlegs, treballs històrics, 
l’art i la seva valoració, tant per als temps 
medievals, com per als moderns.

—Com definiria actualment el pano-
rama cultural pirinenc?

—Realment obert i interessant per a 
la cultura. Ho demostra l’interès que han 
suscitat les publicacions que sobre cul-
tura en general han aparegut els darrers 
anys. També han sorgit revistes locals 
noves, com El Banyut, Inter Pontes… Han 
proliferat noves associacions de tipus 
cultural o folklòric. S’han publicat obres 
literàries i poètiques, llibres sobre pobla-

cions i sobre els seus costum i tradicions. 
Resta, però, molt per a fer, ja que el camp 
cultural és molt extens i sempre obert per 
anar avançant i progressant.

—Malgrat que la major part dels 
catalans coneixem Andorra, sobretot per 
motius de lleure i de compres, i malgrat 
també que formem part d’una mateixa 
cultura, és ben cert que en general hi 
ha un desconeixement molt acusat de 
la seva història i com funciona aquest 
petit Estat?

—Parlarem primer de la seva histò-
ria, dels orígens i formació d’Andorra, 
com un petit Estat independent. No és 
gens fàcil expressar en poques paraules 
un procés històric que fou lent, llarg i 
complicat a través dels segles. Intentaré 
només donar unes breus pinzellades 
d’aquells moments que esdevingueren 
determinats en tot el procés evolutiu 
que el portà a constituir-se un principat 
independent.

Ens situem a l’entorn de l’any 1000, 
quan es produí el naixement de Catalu-
nya. Després del domini dels reis francs, 
prengué la força i el domini polític, la 
constitució dels diversos comtats. Els 
pobles d’aquesta porció de Pirineu esta-
ven reunits en un mateix comtat, el d’Ur-
gell, que comprenia també totes les Valls 
d’Andorra. Els comtes, en conseqüència, 
mantenien les seves possessions alodials 

Acte de lliurament dels premis Recercat 2011 al Comú d’Escaldes. 
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i domini en les seves terres. I el primer 
pas històric que aquestes singulars Valls 
recorregueren cap un futur estatus polí-
tic, fou el fet de la transferència de les 
possessions i alous que els comtes tenien 
a uns nous senyors, els bisbes d’Urgell. 
En efecte, l’any 988, el comte Borrell fa 
una permuta de possessions amb el bisbe 
d’Urgell, Sal·la, l’oncle i antecessor del 
bisbe Sant Ermengol. El comte atorga 
al bisbe una part dels seus dominis a 
l’Urgell, incloses les Valls d’Andorra, 
mentre el bisbe concedeix al comte 
algunes possesssions seves al Berguedà 
i Cerdanya. I encara, uns segles després, 
l’any 1133, el comte d’Urgell Ermengol 
VI lliurà al bisbe d’Urgell, Pere Berenguer, 
tots els drets que posseïa a les Valls 
d’Andorra, mitjançant el pagament de 
mil dos-cents sous. A partir d’aquest 
moment podem dir que els bisbes actuen 
i són els senyors d’aquelles Valls. Però, 
l’evolució continua i el camí a córrer 
encara és llarg.

Els bisbes, segons la pràctica 
d’aquells temps medievals, enfeudaren 
les seves terres d’Andorra als senyors 
de Caboet, instal·lats a Cabó, la vall que 
s’origina a partir de la vila d’Organyà, a 
l’Alt Urgell. Posteriorment, els Caboet, 
per unió matrimonial, s’uniren a la casa 
dels vescomtes de Castellbò i a la 
vegada, més endavant, també per unió 
matrimonial, els comtes de Foix foren 
els vescomtes de Castellbò. Així aquests 
feudataris anaren canviant de casa, però 
mantingueren un arrelament molt fort i 
secular en les Valls d’Andorra, no exempt 
sovint de conflictes amb els senyors de 
les Valls, els bisbes d’Urgell. Els conflictes 
foren tant forts i en ocasions fins i tot 
bel·licosos, que les dues parts es veieren 
obligades a formular un estatus nou en 
el domini d’aquelles Valls. Així s’arribà 
a la signatura de dos Pariatges, el de 
1278 i el de 1288 (aquest segon és un 
simple complement de l’anterior). Hem 
arribat a un equilibri de forces entre 
els dos senyors que exerceixen el seu 
domini senyorial sobre les terres d’An-
dorra. I encara en la edat moderna els 
drets de la casa de Foix, incorporats a 
Navarra, finalment passaren a la corona 
de França, i finalment aquests drets són 
assumits pels presidents de la República 
Francesa a títol personal, no en virtut 
de la seva regència i govern de la nació 
veïna, com el seu cap de l’Estat.

Andorra, quan sortí dels segles medi-
evals, caminà també cap a un govern, 
més democràtic, en obtenir la partici-
pació del poble per al seu propi govern 
i administració. Així el bisbe Francesc 

de Tovià, el 1419, concedí al poble 
d’Andorra el privilegi de la creació del 
Consell de la Terra, privilegi que precedí i 
preparà el que serà en el futur la forma-
ció i constitució d’un Consell General i la 
Sindicatura. Tot aquest procés històric, 
que aquí hem donat molt sintetitzat, 
els qui el vulguin conèixer millor, poden 
acudir a la magnífica obra de Cebrià 
Baraut, Cartulari de la Vall d’Andorra, I 
(Andorra 1988) i també del mateix autor 
Els privilegis atorgats pels bisbes d’Urgell 
a les Valls d’Andorra, a “Quaderns d’Es-
tudis Andorrans, III” (1978). 

Partint d’aquesta tradició, el cose-
nyoriu andorrà evolucionà vers el 
coprincipat, entès progressivament com 
a país independent, amb consciència 
de sobirania pròpia, que acabà essent 
reconeguda pels estats veïns i en l’àm-
bit internacional. La constitució del 
1993, referendada pel poble andorrà, 
representa la culminació del procés 
d’afirmació i reconeixement d’Andorra, 
com a estat sobirà. 

—I en l’actualitat, com s’articula el 
govern d’Andorra?

—Actualment la nova constitució 
estructura el Principat com un estat de 
dret. Els poders de l’Estat s’articulen amb 
la triple divisió de poders: el legislatiu 
correspon al Consell, presidit pel Síndic 
General, l’executiu és exercit pel Govern, 
presidit pel Cap de Govern, i el judicial 
s’atribueix al Consell Superior de la 
Justícia, amb el Tribunal Constitucional, 
intèrpret suprem de la Constitució. En el 
marc d’aquesta nova constitució els dos 
coprínceps són conjuntament i indivisa 
el Cap de l’Estat i n’assumeixen la repre-
sentació més alta.

—Com es viu des del bisbat la doble 
funció: de bisbe i copríncep?

—Com dos moments i aspectes de 
les diverses actuacions al Principat 
d’Andorra. L’església diocesana és una 
comunitat de fe, d’actuació i vivència 
cristiana, presidida pel seu pastor, 
el bisbe de la diòcesi. Els seus límits 
territorials són més amplis que una 
sola comarca. Abracen Andorra i altres 
comarques pirinenques i les del pla de la 
Noguera i d’Urgell. Tots formem una sola 
família eclesial i ens sentim integrats i 
regits per un mateix pastor.

Pel que fa a les actuacions del bisbe 
com a cap d’estat, conjuntament amb el 
president de la República Francesa, es 
limiten i es concreten en aquells actes 
que la constitució els assigna i asse-
nyala. Recordem que aquest estatus, 

amb l’equilibri dels dos coprínceps, és 
el que ha permès durant un mil·lenni 
que Andorra fos un país completament 
lliure i independent, sense ser absorbit 
per cap dels estats veïns, Espanya i 
França. Els coprínceps avui continuen 
essent els garants de la sobirania 
andorrana.

—Les relacions humanes entre la Seu 
d’Urgell i Andorra, havent-hi entremig 
una frontera i la pertinença a dos estats 
diferents, com s’articulen socialment 
entre els ciutadans i també des del l’àm-
bit cultural?

—Socialment, ens comportem com a 
dos pobles veïns amb la familiaritat que 
la proximitat comporta. Això vol dir que 
molts d’ambdues comunitats ens conei-
xem i ens comuniquem. I, culturalment, 
la mateixa cosa. Tots som conscients que 
venim d’unes mateixes arrels culturals 
comunes, amb el vehicle d’una mateixa 
llengua que ens vertebra i uneix. En 
conseqüència, les dues comunitats 
segueixen i participen a les diverses 
manifestacions i actuacions culturals, 
que en l’una i en l’altra.

—Entre les obres que ha realitzat, 
quines destacaria i per què?

—Com arxiver, em plau molt que el 
P. Cebrià Baraut hagi publicat tots els 
documents de l’Arxiu Capitular fins a 
l’any 1200 al nostre anuari Urgellia, i 
també que el Frof. Antonio García hagi 
realitzat el catàleg dels nostres manus-
crits. I entre els meus treballs personals, 
em quedo amb el primer: El Ms. 278 de 
l’arxiu capitular de la Seu d’Urgell i el seu 
autor Jaume Sitjó. Absolutament fou el 
meu primer treball i, com he explicat, em 
va servir per a endinsar-me i progressar 
en el camp de la recerca històrica.

—Què ha significat per a vostè rebre 
el premi Recercat?

—Constitueix sempre una satisfacció 
veure que el teu treball ha estat acceptat 
i reconegut. En aquest sentit, expresso 
el meu agraïment, tant als qui han 
acceptat la meva labor cultural feta, com 
també a aquells que me n’han adjudicat 
un premi. Un premi alhora serveix de nou 
estímul per a continuar el treball. Ho serà 
certament per a mi, com també espero 
que ho pugui ser per tants d’altres que 
estan immersos i entregats a la promoció 
i difusió de la cultura en general i, més 
específicament, en la cultura local, de les 
nostres terres i del nostre país.

entreviStA: m. cArme Jiménez
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Aquest llibre naix amb la proposta 
feta a l’Institut d’Estudis de la Vall d’Al-
baida (IEVA) dins de la convocatòria del 
VI premi d’Investigació per als autors 
Javier Martínez Fort, enginyer tècnic 
forestal, i Maria Pilar Donat, biòloga, col-
laborador i professora respectivament 
del departament d’Ecosistemes Agrofo-
restals de la Universitat Politècnica de 
València.

El llibre que fou presentat a la “Jor-
nada sobre la Qualitat dels Rius de la Vall 
d’Albaida, una visió de l’estat actual dels 
nostres rius Albaida i Clariano”, patroci-
nada pel mateix IEVA i la Coordinadora 
Ecologista de la Vall d’Albaida (CEVA) el 
14 de maig passat a Ontinyent. 

Naix amb la vocació de convertir-se 
en una eina pràctica per donar a conèixer 
part del gran patrimoni natural que atre-
soren les nostres comarques, fomentant 
amb la difusió dels seus valors naturals 
l’augment de la consciència i la neces-
sitat de la seua protecció.

Els ecosistemes riparis, al llarg de 
la història han sofert una forta pressió 
per part de l’home que amb l’activitat 
agrícola (eliminant la vegetació per la 
implantació de cultius, contaminació 
de l’aigua amb productes fitosanitaris, 
etc.), el pasturatge, la pressió urbanística 
i l’abocament d’aigües residuals urbanes 
i industrials…, han fet que, en general, la 
majoria dels nostres rius presenten greus 
problemes de degradació. Així, incremen-
tar el coneixement que tenim dels nostres 
sistemes fluvials ens permet diagnosticar 
el grau d’alteració que pateixen i propo-
sar mides de gestió que puguen permetre 
la conservació dels ecosistemes riparis 
en bon estat i la regeneració dels que 
estiguen degradats.

Entre algunes de les noves propostes 
que introdueix la “Directiva Marco del 
Agua” (2000/60/CE); en la legislació de 
l’Unió Europea destaquen: l’obligació 
de mantindre i aconseguir un bon estat 
ecològic en els rius i llacs independent-
ment de l’ús a què es destinen les seus 
aigües; a més de valorar el seu estat 
ecològic en termes absoluts, és a dir, com 
a desviació de les condicions ambientals 
corresponents a condicions inalterades 
antròpicament.

En el clima mediterrani, els sistemes 
fluvials es caracteritzen per una forta 
temporalitat en el règim de caudals, 
amb fortes i sobtades crescudes combi-

nats amb períodes de sequera (GASITH 
& RESH, 1999), fet que juntament amb 
la variabilitat espacial condiciona els 
hàbitats presents en cada tram del riu 
i els ecosistemes riparis, així com la 
interacció i connectivitat lateral amb les 
zones inundables.

Un dels elements més rellevants per a 
poder quantificar i qualificar la “qualitat 
ecològica” dels ecosistemes aquàtics en 
els rius són les riberes. Açò és a causa 
dels valors naturals que contenen: 
elevada riquesa i diversitat florística i 
faunística; la seua influència per inte-
ractuar directament amb l’ecosistema 
aquàtic mitjançant: una regulació de 
la temperatura de l’aigua, aportació de 
matèria orgànica i nutrients, creació de 
microambients, funció de filtre o depu-
rador, etc. A més, posseeix una important 
funció dins de la retenció i mitigació 
dels efectes destructors en les avingudes 
d’aigua i com comunicador de l’entorn 
terrestre a l’actuar de passadís en sentit 
longitudinal. Tots aquestos aspectes i 
funcions dels boscos de ribera, fan d’ells 
uns bons indicadors de l’estat ecològic 
del riu.

El propòsit d’aquest treball ha sigut 
obtindre una instantània de l’estat actual 
de conservació dels ecosistemes riparis 
de la conca del riu Albaida, emprant com 
a eina l’índex de Qualitat del Bosc de 
Ribera (QBR) proposat per MUNNÉ & al. 
(1998; 2003), de fàcil ús i aplicació. Índex 
que ja ha estat aplicat en distints rius 
espanyols amb bons resultats. Visió que 
completem amb l’estudi de la diversitat 
florística i descripció de les comunitats 
vegetals, presents dins del riu i que ens 
permet conèixer de forma indirecta 
l’estat ecològic del riu. Aqueta imatge 
servirà, en un futur, per a l’avaluació de 
la seva evolució i com a punt de partida 
per la presa de decisions encaminades a 
la seva gestió i recuperació.

El sistema fluvial estudiat està format 
pel riu Albaida i els seus afluents amb una 
conca d’uns 557 km2. Té com a tributaris, 
els rius Clariano i Micena, destacant 
entre els barrancs: el d’Agullent, d’Otos-
Beniatjar, el Pou Clar i Canal. Aquest 
sistema natural de drenatge també està 
definit fonamentalment pel substrat 
margós e impermeable que reompli la 
sinclinal de la Vall, fet que condiciona 
la presència d’una gran quantitat de 
barrancs i rierols que naixen per tot el 

perímetre muntanyenc, esculpint pro-
funds relleus en el paisatge i unint-se 
i sumant cabdals al centre de la Vall; 
donant a la xarxa de drenatge l’aparença 
d’una ramificació nerviosa.

Dins de la conca del Riu Albaida hem 
estudiat una longitud total de 79.46 
km, dels quals 3.28 km corresponen a 
longitud del pantà de Bellús. I a partir 
de la fotointerpretació de les riberes del 
riu, agafant 200 m a cada banda del eix 
del riu, i considerant: el contacte, l’ús, 
la vegetació present i unitat hidrològica 
hem establert 23 trams o unitats QBR. 
S’han realitzat 86 inventaris QBR, variant 
el número dins de cada unitat QBR en 
funció de l’homogeneïtat dels paràmetres 
avaluats. Calculant la valoració final del 
tram com a mitjà dels índex obtinguts en 
ell. Entorn del riu que hem il·lustrat amb 
més 180 fotografies.

Per a poder realitzar l’estudi florístic 
s’ha recorregut el conjunt de l’àrea en 
distintes èpoques de l’any a fi d’inven-
tariar tota la flora. Per tant, totes les 
plantes del catàleg han sigut localitzades 
en l’àmbit riberenc i en les vessants de 
contacte, fins a una distància de 200 m 
des de l’eix del riu. Aquest és un catàleg 
obert, tracta de recollir les espècies més 
importants i característiques dels ecosis-
temes presents dins del riu i en contacte 
amb ell. En la confecció del catàleg 
florístic hem localitzat 849 espècies, 
agrupades en 446 gèneres i 108 famí-
lies. De les quals, 16 són espècies rares 
en la Comunitat Valenciana. Aportant 
més 1.900 imatges, per facilitar la seua 
identificació.

Totes les dades generades en aquest 
treball es recullen en dos suports dife-
rents, el mateix llibre i el CD adjunt 
que conté tota la informació gràfica 
generada:

- El catàleg fotogràfic de la flora. Així 
per a cada planta es pot consultar 
al llibre la fitxa amb les dades de 

El riu Albaida, 
qualitat ambiental de les seves riberes
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l’espècie i al CD es pot consultar una 
imatge de la mateixa. Les fotografies 
estan agrupades en llistats alfabètics 
per nom científic i nom popular (en 
valencià i castellà). Està inclòs també 
un tercer llistat amb les espècies 
invasores localitzades.
-La cartografia elaborada amb 
mapes per a les unitats QBR deli-
mitades amb els usos de les riberes 
i la localització dels punts on s’han 
realitzat els índexs QBR.
-Les gràfiques d’anàlisis de la infor-
mació avaluada als índexs QBR per 
tram, riu i subconca.
-Un recorregut fotogràfic per tot el 
riu Albaida i els seus afluents amb 
imatges georeferenciades.

Exemple de la informació aportada per 
una espècie del catàleg:

Família: Acanthaceae
Acanthus mollis L.
Noms comuns: acant – acanto.
Dades generals: Hemic.; Medit. 
C-E. Distribució i abundància CV: 
A, Cs, V; R.
Usos: La infusió de les seues fulles 
és utilitzada com a emol·lient (FONT 
QUER, 1993), la de fulles i arrels 
per al tractament de les afeccions 
respiratòries, com antidiarreic i 
vulnerària (STÜBING & PERIS, 1998). 
Utilitzada com a motiu vegetal de 
decoració en l’art, en els capitells 
d’estil corinti.

Exemple d’una de les fotografies, gràfica i plànol aportats al CD adjunt del llibre del pas 
del riu per la Serra Grossa en la seua eixida de la Vall d’Albaida.

En la valoració final, a excepció d’al-
guna de les capçaleres, els rius de la Vall 
d’Albaida obtenen baixes qualificacions, 
però malgrat aquesta situació de degra-
dació actual del riu la recuperació és 
possible i factible, i representarà molts 
avantatges. El riu té problemes, però 

també té solucions a cada problema. El 
propòsit deu ser posar-les en pràctica 
per  gaudir del riu, ser conscients del seu 
valor, i conèixer-lo per apreciar-lo.

Esperant per part dels autors dotar 
amb aquest llibre qualsevol interessat en 
aquestos temes d’una eina que facilitarà 

la interpretació de les formacions vege-
tals dels nostres rius i la identificació de 
gran part de la flora, no tan sols de la Vall 
d’Albaida, sinó de les nostres comarques 
valencianes.

JAvier mArtínez i mAriA PilAr donAt
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Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya
No és cap secret que molts dels 

armaris, lleixes, calaixos, capses i, en 
els millors dels casos, dipòsits de les 
nombroses entitats centenàries existents 
arreu del món guarden tresors diversos 
sovint desconeguts que, o bé són el 
resultat d’una custòdia més o menys 
fortuïta, o bé d’una manifesta voluntat 
recopilatòria. Les més de 350.000 imat-
ges fotogràfiques de l’Arxiu Fotogràfic 
del Centre Excursionista de Catalunya 
(AFCEC), les més antigues de les quals 
daten, aproximadament, de la dècada de 
1860, responen, òbviament, a la segona 
condició: un volum documental de 
l’antiguitat i magnitud referides indica 
amb certesa que els seus productors van 
dur a terme una intensa recol·lecció de 
material amb uns objectius concrets. 
Però allò que habitualment sobta és 
que el material esmentat estigui en 
una entitat que, si no es coneix la seva 
història i el seu present, pot ser classifi-
cada únicament com esportiva. Res més 
lluny dels fets.

Tant la fundació de l’Associació 
Catalanista d’Excursions Científiques 
(ACEC) el 1876, com la de l’Associació 
d’Excursions Catalana (AEC) el 1878 
(agrupació apareguda com a escissió de 
l’anterior),1 tenen lloc en un moment en 
el qual, des del punt de vista de l’evo-
lució de la tècnica fotogràfica, s’estan 
produint canvis que representen una 
simplificació del procés d’obtenció d’una 
imatge. Els butlletins de l’ACEC i l’AEC, 
entitats que el 1891 es refondran per 
donar lloc al CEC, posen de manifest l’ús 
de la fotografia com a eina per a la con-
secució d’un dels seus objectius bàsics: 
conèixer i donar a conèixer el país. De 
fet, com palesa l’article primer del regla-
ment de l’ACEC, la inclusió del terme 
excursionista en el nom de les dues 
associacions fa referència a la metodolo-
gia que es vol emprar per “investigar tot 
quant meresca la preferent atenció sota 
els conceptes científic, literari, artístic en 
nostra benvolguda terra”, investigació 
que, segons l’article segon del mateix 

reglament, es durà a terme mitjançant 
“sortides instructives recreatives”. L’ex-
cursionisme esdevé, per tant, el com, 
és a dir, allò que cal fer per recollir de 
primera mà la informació necessària per 
a l’elaboració dels discursos culturals 
amb els quals les entitats esmentades 
contribueixen a la Renaixença catalana. 
La part gràfica de la tasca comentada 
es du a terme, inicialment, mitjançant 
dibuixos i aquarel·les. Ara bé, la menció 
que en els textos dels butlletins de 
l’ACEC i de l’AEC es fa de l’obtenció 
d’imatges en plaques de col·lodió sec 
—un procés que es va consolidar cap 
al 1860—, i la de l’arribada —amb un 
cert endarreriment— de les plaques de 
gelatina als aficionats, expliciten que la 
fotografia va anar guanyant terreny a les 
tècniques pictòriques durant les sortides 
de camp que efectuaven els seus socis. 
Ara bé, al mateix temps que es genera-
litzava la fotografia com a instrument 
de descripció també es feien esforços 
per difondre el patrimoni cultural català 
mitjançant publicacions amb notori 
contingut gràfic. Els diversos Àlbum 
pintoresch-monumental de Catalunya2 
i el més modest de mides, però no de 
qualitat, Àlbum de Poblet,3 publicats 
entre els anys 1878 i 1883, així com els 
mateixos butlletins, són exemple de l’ús 
de la fotografia per part de les vuitcen-
tistes entitats excursionistes catalanes. 

Camprodon. Sortida de missa, 1896. 
Autor: CA Torras.

1 AutorS diverSoS, Centre Excursionista de Catalunya, 120 anys d’història: 1876-1996, Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya, 1996.
2 Àlbum Pintoresch-monumental de Catalunya, Barcelona, Associació Catalanista d’Excursions Científiques, 1878-1879; Àlbum Pintoresch-monumental de 

Catalunya, Barcelona, Associació Catalanista d’Excursions Científiques, 1879-1883. 
3 Antoni mASSó i cASSAñAS, Àlbum de Poblet, Barcelona, Associació Catalanista d’Excursions Científiques, 1879.

A tot això cal afegir que, a més, hi havia 
una intensa relació entre els fotògrafs 
professionals —com ara Heribert Mari-
ezcurrena, la nissaga Thomàs, o August 
Cantó (fill)— i els aficionats excursi-
onistes, essent majoritàriament els 
darrers membres d’un estament social 
privilegiat que els permetia dedicar 
temps i diners a satisfer el seu desig 
d’oci. Els anuncis de conferències, cursos 
i concursos fotogràfics són habituals en 
els butlletins tant de l’ACEC, l’AEC i el 
CEC, entitats que comptaran entre els 
seus socis amb importants fotògrafs 
professionals del país i, fins i tot, de 
francesos, essencialment aquests darrers 
de l’àmbit pirinenc. 

Consegüentment, no és estrany que 
de tot aquest brou de cultiu en sortís, 
gairebé per pura necessitat, un o uns 
arxius fotogràfics primigenis que a efec-
tes pràctics serien gestionats sense que 
existissin realment orgànicament, per la 
biblioteca i per algunes actives seccions 
que trobaven en la fotografia un element 
de suport per a les conferències que 
realitzaven. Alguns dels fotògrafs més 
importants de l’AFCEC de finals del segle 
XIX van ser membres tant del CEC com de 
l’ACEC i l’AEC. És el cas de Cèsar August 
Torras i Ferreri, que va ser president del 
CEC i l’obra del qual traspua clarament 
l’esperit fundacional de les tres entitats 
excursionistes. L’elaboració de les seves 
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guies excursionistes, editades a principis 
del segle XX, van anar acompanyades 
d’una nombrosa presa d’imatges de tot 
el territori que Torras va trepitjar. En el 
mateix ordre, tot i que amb les seves 
particularitats, cal situar Lluís Marià 
Vidal i Carreras, curós geòleg —i també 
president del CEC— i de Frederic Bordas 
i Altarriba. Els autors citats són alguns 
dels que millor palesen l’orientació que 
la fotografia tenia entre els socis del 
CEC que van viure el tombant del segle 
XIX al XX. 

A principis del segle XX la pràctica 
fotogràfica experimenta una bifurcació 
en el si del CEC i, al mateix temps, té lloc 
la fundació oficiosa i oficial de l’AFCEC. 
D’una banda, Juli Soler i Santaló realitza 
complets reportatges fotogràfics espe-
cialment dels Pirineus d’Osca, i aporta 

Sort, 17-7-1892. 
Autor: Lluís M. Vidal.

Alp, La Molina. 
Autor: Estasen.

Sant Bartomeu de la Quadra, detall de la processó, 
1908. Autor: Frederic Bordas.

Espot. Excursionistes en el Mont Saliente, juliol de 1920. Autor: I. Canals.

un nou punt de vista a allò que feien 
els seus companys.4 Gairebé al mateix 
temps es funda la Secció de Fotografia, 
que vol experimentar amb una concep-
ció més artística de la fotografia, i entra 
en oposició amb el que havia estat la 
concepció habitual dins de l’entitat.5 
Si des del punt de vista estilístic la 
fotografia al CEC es diversifica, des del 
punt de vista de la seva custodia pren 
una orientació única, de manera que al 
1909 Geroni Martorell fa una crida per 
desenvolupar al si del CEC allò que ano-
mena l’Inventari Gràfic de Catalunya, 
i emula les accions que temps enrere 
s’havien fet en altres països per reco-
pilar sistemàticament fotografies que 
inventariessin el seu patrimoni històric 
i cultural. El cas és que poc després, i 
a conseqüència de les disputes entre 

seccions ocasionades per l’entrada a 
l’entitat del fons del difunt Juli Soler 
i Santaló (que va morir el 1914), la 
Junta del CEC pren la decisió de crear 
un arxiu fotogràfic únic al servei de 
tota l’entitat.6

A partir de l’any 1920 el CEC expe-
rimenta un important increment en la 
quantitat i qualitat de la seva activitat 
esportiva, el qual es reflecteix en el 
contingut de molts dels fons fotogrà-
fics produïts en aquesta època i que 
posteriorment ingressaran a l’entitat. 
La circumstància referida permet 
documentar en primera persona l’evo-
lució tècnica de, per exemple, l’esquí, 
escalada i espeleologia al nostre país a 
partir de personatges com Lluís Estasen 
i Pla, Ignasi Canals i Tarrats7 i Albert 
Oliveras i Folch. 

4 Francesc romA i cASAnovAS, Ramon bArnAdAS rodríguez, Ton Abel i bonAdA, Seduït per valls i cims. Fotografies de Juli Soler i Santaló, Saragossa, Prames (en 

premsa 2011).
5 M. Santos gArcíA felguerA i Núria f. riuS, Xocolata, ciutat i pantorrillas. Fotografies de Carles Fargas i Bonell (1912-1938), Saragossa, Prames, 2011.
6 Susanna muriel ortiz, «Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya» dins Guia dels arxius històrics de Catalunya. Vol. 9, Barcelona, Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya (en premsa 2011).
7 Josep M. cuencA, Objectiu Infini. L’ambiciosa i intensa creació fotogràfica d’Ignasi Canals i Tarrats, Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya, 2009.
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Tot plegat —a més d’altres fets que 
per limitacions d’espai no poden ser 
tractats— ha fet que a l’AFCEC s’hi tingui 
cura tant de procediments prefotogràfics 
com llanternes màgiques, com de molts 
dels fotogràfics que han existit, com ara 
col·lodions, gelatino-bromurs en placa de 
vidre i paper, albúmines, nitrats —alguns 
del segle XIX de 18 x 24 cm—, acetats, 
autocroms, cianotips o fotografies obtin-
gudes mitjançant tècniques pictoralistes. 
A més de les imatges, també s’hi conserva 
instrumentació variada i tota aquella 
documentació que pugui complementar 
els fons, els quals tenen com a única forma 
d’ingrés la donació o el llegat. D’altra 
banda, la diversitat d’autors es tradueix 
en un ampli ventall temàtic i geogràfic 
de les imatges: la muntanya, però també 
l’aeronàutica, l’arquitectura, l’enginyeria, 
l’esport o l’etnografia hi són presents, i 
les imatges no es limiten a Catalunya, 

Campionat de Catalunya de rem, Barcelona, 
1917. Autor: Biosaca.

8 Premeu Clic al passat dins: http://www.cec.cat/.
9 http://mdc.cbuc.cat/collections.php.

Cardona, 1896. Autor: CA Torras.

Pedrera, Sta. Maria de Meià. Autor: Lluís M. Vidal.

Vol a Mallorca, hidroavió al port de Barcelona, 18-3-1920. Autor: Co de Triola.

sinó que abasten tot el món, com podeu 
comprovar en una aplicació desenvolu-
pada per l’AFCEC.8

Al llarg de la seva dilatada existència 
l’AFCEC ha subsistit gràcies a les quotes 
dels socis, a les subvencions i al seu 
funcionament com a banc d’imatges, 
el qual contempla la venda de còpies 
fotogràfiques a particulars i institucions. 
A més, sempre ha procurat difondre els 
seus fons oferint diverses exposicions a 
entitats culturals públiques o privades 
sense ànim de lucre.

L’any 2006 la Comissió de Patrimoni 
Documental del CEC va decidir que s’ela-
borés un pla director ambiciós i, anys des-
prés, es va aconseguir el seu finançament 
mitjançant l’Obra Social de la Caixa. El 
Pla Estratègic específic d’actuació per al 
període 2009-2015 contempla diversos 
aspectes: els dipòsits, la guia de fons, la 
digitalització, la indexació, la difusió del 

Sagrada Família. 

fons i la preservació del material digital. 
Alguns dels objectius anteriors ja han 
estat realitzats, com ara la guia de fons i 
la construcció d’un dipòsit climatitzat amb 
quatre zones de temperatura i humitat 
diferents, el qual permet la preservació del 
material original en òptimes condicions. 
D’altra banda, s’ha iniciat la digitalització 
d’alta qualitat i la indexació de les imat-
ges, a un ritme d’unes 50.000 cada any, 
fet que facilita la seva difusió en baixa 
resolució a través de la Memòria Digital 
de Catalunya9 i, a més, la seva reproducció 
en alta qualitat quan convingui. Comptat i 
debatut un pla que situa l’Arxiu Fotogràfic 
del Centre Excursionista de Catalunya en 
les millors condicions de treball, estudi 
i difusió.

rAmon bArnAdAS rodríguez

comiSSionAt i director tècnic de l’Afcec
rAmon.bArnAdAS@cec.cAt
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El Museu de l’Estampació de Premià de Mar

Després de la llarga nit del fran-
quisme, durant el període de la transició 
Catalunya es va anar redreçant en els 
temes de patrimoni, tant en els aspec-
tes legals com en els equipaments. De 
sempre, aquest ha estat un país amb 
importants iniciatives procedents de la 
societat civil, que han conduït a l’associ-
acionisme, a la creació d’institucions o al 
col·leccionisme, i que sovint han desem-
bocat en l’origen de museus importants. 
És així com cap a la fi dels anys 70 del 
segle XX, la situació del país era d’un 
buit total en el tema dels museus de la 
ciència i de la tècnica, tot i que no pas 
del tema tèxtil.1

Premià de Mar és una vil·la amb 
una llarga tradició en la indústria tèxtil 
i molt especialitzada en l’estampació 
durant tot el segle XX. Va ser pionera 
en la introducció a l’Estat de la tècnica 
d’estampació a la lionesa. Aquesta acti-
vitat va ocupar la majoria de la població 
premianenca, des de la dècada de 1920 
i fins ben entrada la dècada de 1980, 
tant en la fabricació d’estampats, com 
en el dibuix de clixés i molt especial-
ment en el gravat de motlles, activitat 
en què va excel·lir com un dels centres 
de primera importància mundial.

El Museu de l’Estampació de Premià 
de Mar va sorgir sota l’impuls d’un grup 
de persones de la societat civil, que 
havien constituït l’Associació d’Estu-
dis Científics i Culturals de Premià de 
Mar (AECC), creada el 1977 i liderada 
per Joan Gómez i Vinardell.2 En uns 

primers moments, l’Associació mante-
nia una activitat força diversificada, on 
destaca l’excursionisme i l’arqueologia, 
des d’un local privat3 situat al carrer 
Àngel Guimerà. Ara bé, cap a la fi de 
la dècada dels 70, s’hi va incorporar 
Josep Llanas i Andinyach, químic, que 
desenvolupava una tasca professional 
estretament lligada amb l’estampació 
tèxtil, i que coneixia molt bé el sector 
a causa dels seus constants viatges per 
moltes empreses del país i de fora. Ell 
va ser conscient, en aquells moments 
de forta crisi del tèxtil, que les empreses 
que anaven plegant deixaven perdre un 
ric patrimoni industrial, irrepetible, que 
ningú no es preocupava de salvar. Amb 
la voluntat de suplir aquesta manca de 
l’administració pública, de la Direcció 
General del Patrimoni i del sistema de 
museus del país, va emprendre, junta-
ment amb Joan Gómez i altres com-
panys de l’AECC, una labor ingent de 
salvament del patrimoni industrial. Les 
col·leccions van anar creixent ràpida-
ment i aviat es va fer evident l’enver-
gadura que anava prenent, d’un interès 
que sobrepassava el d’una associació 
privada. Així, el 30 d’octubre de 1979, 
el museu va passar a ser municipal sota 
l’alcalde Josep Torrents. 

Aviat es va poder traslladar a la 
Masia de Can Manent, de propietat 
municipal, a més de disposar d’alguna 
nau per ubicar els magatzems de les 
importants col·leccions que s’anaven 
recollint. El 1986, amb l’assistència de 

Jordi Pujol, es va inaugurar definitiva-
ment com a museu amb exposició per-
manent, oberta al públic. L’any 1983 ja 
havia entrat a formar part de la Xarxa 
de Museus Locals i Comarcals de la 
Diputació de Barcelona, i aviat es va 
vincular també al Sistema Territorial del 
Museu Nacional de la Ciència i la Tèc-
nica de Catalunya (mNACTEC). El 1996 
també passaria a ser museu registrat 
de la Generalitat de Catalunya, amb el 
número 10.4 

En la dècada dels 80, el projecte va 
anar més enllà del d’un museu convenci-
onal i va arribar a una visió molt àmplia 
i ambiciosa. Hom va voler fer una tasca 
no solament de salvaguarda del patri-
moni industrial de Catalunya relatiu 
a l’estampació tèxtil, sinó que, amb la 
preocupació per la dura crisi que estava 
patint el sector, es va intentar crear una 
institució museística que fos alhora una 
eina de suport en el desenvolupament 
industrial. Es va projectar un museu 
viu, com un instrument per a la indús-
tria i la formació de professionals. En 
aquest sentit es va crear, paral·lelament, 
per part de les mateixes persones que 
conduïen el museu i es movien dins de 
l’AECC, la Fundació CRIT, amb vocació 
d’escola d’estampadors, de disseny, de 
dibuix i de gravat. Entre els anys 1986 
i 1998, es va convocar cada any un cer-
tamen per a dissenyadors d’estampació, 
“Mostra de disseny per a l’Estampació”, 
de la qual es van fer 14 edicions. Es van 
elaborar projectes grandiosos, especi-

1 El Centre de Documentació i Museu Tèxtil, amb seu a Terrassa, és el fruit de la reunió de diverses col·leccions d’industrials de la vila, que va acabar passant 
a mans de l’Ajuntament, el 1959, i el 1963 va passar a unir-se amb la Diputació de Barcelona, i va obrir com a Museu Tèxtil Provincial. El Museu Tèxtil i de 
la Indumentària de Barcelona es va inaugurar el 1969, impulsat per la donació que va fer Manuel Rocamora i Vidal de la seva magnífica col·lecció.
2 L’1 d’octubre de 1977 es van aprovar els primers estatuts de l’associació.
3 Propietat de Joan Gómez i Vinardell, que el cedia generosament a l’associació.
4 Per resolució del 17 de gener de 1996, publicada al DOGC el 29 de gener de 1996.

Sala amb un pantògraf. Un sala del Museu de l’Estampació de Premià.
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alment quan els magatzems del museu 
es van traslladar a l’antiga Fàbrica del 
Gas de Premià de Mar. Projectes, però, 
que sempre es van estavellar contra la 
manca de finançament.

Des de la finals dels 70, Joan Llanas 
i Andinyach es va adonar del gran 
potencial didàctic que tenien els nom-
brosíssims mostraris per a l’estampa-
ció tèxtil que s’havien anat aplegant a 
la col·lecció. A partir d’aquí va anar-se 
gestant la idea de crear un gran banc 
de dades de disseny, ben classificat 
per temes, per estils i per cronologies, 
que es pogués oferir als dissenyadors i 
industrials per utilitzar-lo en l’estampa-
ció actual. Això es va concebre com un 
suport a la indústria, per bé que també 
com una possible font d’ingressos per 
al museu. Va cristal·litzar amb un acord 
amb l’empresa italiana Orintex,5 que va 
aportar un ordinador amb una base de 
dades preparada per a aquesta fi, i es va 
prestar a formar un tècnic per manipu-
lar el programa. Ara bé, la manca d’ajuts 
econòmics per part de l’administració i 
la manca de professionals de prou nivell 
va fer el projecte inviable.

Cap a la fi del segle, l’Ajuntament de 
Premià de Mar va prendre la decisió de 
donar un impuls important al museu, i 
també de prescindir de la tasca forma-
tiva i de foment de la indústria. Així va 
ser com es va rehabilitar l’antiga Fàbrica 
del Gas com a nova seu. El 14 d’abril 
de 2002 s’inaugurava la rehabilitada 
Fàbrica del Gas,6 amb una nova direcció, 

5 Orintex SRL, Prato, la Toscana, Itàlia. Aquesta activitat es dugué a terme entre els anys 1989 i 1990.
6 La Fàbrica del Gas és un edifici construït el 1884, d’estil de transició entre el neoclàssic i el modernisme, i el 2000, quan es va iniciar la seva rehabilitació, 
era l’única fàbrica de gas d’hulla que quedava dempeus a Catalunya. Encara conservava l’estructura que havia tingut des del moment de la seva creació, tret 
dels forns que hi havia hagut al centre del patí, que havien estat desmantellats. Les quatre naus, en canvi, conservaven la seva estructura i fins la maquinària, 
molta de la qual era molt antiga o bé d’origen. Les conduccions es conservaven perfectament en el subsòl del pati, i els dipòsits per emmagatzemar el gas 
encara són a la part alta del recinte del gas. Dissortadament, hom no va tenir la sensibilitat d’entendre que tot aquell conjunt ja era patrimoni industrial i que 
la rehabilitació dels espais hauria estat possible sense destrossar el patrimoni. S’hauria hagut d’integrar l’estructura de la fàbrica, la possibilitat d’observar i 
explicar com havia funcionat l’elaboració del gas, amb algun vidre que deixés veure el pas de les canonades subterrànies del pati, s’hauria hagut de conservar 
l’habitatge del director, del 1884, no pas les oficines, que no tenien cap valor, i sobretot s’hauria hagut de conservar la maquinària. Tot s’hauria pogut fer amb 
la mateixa utilització d’espais que se li va donar, per bé que amb mentalitat de conservar la intel·ligibilitat del funcionament com a fàbrica de gas. Moltes 
persones de Premià de Mar, i jo mateixa, vam estar clamant perquè això fos possible, per bé que els polítics no van voler-ho escoltar.

i el juliol de 2005 s’obrien les portes de 
la nova exposició permanent.

En els darrers temps, el museu ha 
passat a ser una institució museística 
que fa la funció de preservar les col-
leccions, difondre-les i estudiar-les, per 
bé que ha desenvolupat una tasca paral-
lela en l’obrador del museu, centrat en 
la didàctica de l’estampació, recupera-
ció de tècniques tradicionals i foment 
de l’artesania.

L’exposició permanent fa un recorre-
gut per la història, ciència, tècnica, art i 
disseny per a l’estampació tèxtil, des del 
segle XVIII fins a l’actualitat. El pes fort 
del museu és l’apartat dedicat a l’origen 
de l’estampació a Catalunya i Europa, 
amb la instal·lació de les manufactures 
d’indianes del segle XVIII, que estan en 
l’origen de la formació de la indústria 
tèxtil i de la industrialització europea. 
Un segon àmbit se centra en la química 
i els colorants, tot fent un trajecte per 
l’aplicació dels colorants naturals, i la 
descoberta dels primers colorants sin-
tètics a partir de 1856. El tercer àmbit 
explica les tècniques que s’han usat per 
estampar, s’explica la importància del 
disseny, les tècniques del dibuix, es mos-
tren els principals mètodes de gravat 
de motlles d’estampació, i s’endinsa el 
visitant en un ambient de fàbrica, on es 
pot conèixer com funcionaven i funci-
onen algunes màquines i les fàbriques 
d’estampació. Cada procés d’estampa-
ció s’explica per mitjà d’una selecció 
d’objectes representatius, a través dels 

quals es pot seguir tot el procés de l’es-
tampació, des del dibuix fins a l’obten-
ció del producte final, tot passant pel 
tractament del dibuix, l’elaboració dels 
motlles, la maquinària que s’empra i els 
tèxtils estampats que se n’obtenen. 

La col·lecció, doncs, conté objectes 
que il·lustren tot el procés productiu, des 
de dibuixos originals, proves, motllades, 
motlles, eines i màquines per fabricar 
els motlles, maquinària d’estampació i 
accessòria, així com una notable quan-
titat de mostraris del producte final 
i teles estampades, així com algunes 
peces confeccionades. Però també s’ha 
recollit documentació d’arxiu, a més de 
llibres i revistes que constitueixen una 
magnífica biblioteca especialitzada. Les 
peces provenen majoritàriament d’in-
dústries de Catalunya, entre les quals 
el volum més important és el llegat 
de les empreses La España Industrial, 
Ponsa, Lyon-Barcelona, Vilumara, Vidi-
estil, Pàmies, Satex o Campins. Els tei-
xits de la col·lecció abasten des de les 
primeres impressions amb motlles de 
bac, màquines de perrotina, planxes de 
coure, màquines de cilindres i màquines 
de lionesa plana i rotativa, fins a les tèc-
niques més innovadores d’estampació 
digital per injecció de tinta.

El museu de Premià de Mar és l’únic 
museu a l’Estat espanyol especialitzat 
en l’estampació tèxtil. Per aquest motiu, 
i pel fet de formar part del Sistema ter-
ritorial del mNACTEC, té caràcter de 
museu nacional.

mArtA PrevoSti i monclúS

Dibuix per a l’estampació d’indianes d’un mostrari 
de la casa Ponsa.

Mostrari i teixits de La España Industrial. Motlle de bac.
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El món agrari a les terres de parla cata-
lana. Catàleg de l’exposició. Institut 
Ramon Muntaner, Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana, 
Fundació del Món Rural. (2011). 155 p.

Si l’exposició “El Món rural a les terres 
de parla catalana” ens donava la possi-
bilitat de conèixer el treball dut a terme 
amb el recull de fotografies sobre el 
món agrari, mitjançant el catàleg tenim 

l’oportunitat d’observar amb deteniment 
aquest estudi. 
L’any 2009 l’Institut Ramon Muntaner, 
la Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana i la Fundació del Món 
Rural van emprendre el projecte de la 
creació d’un banc d’imatges sobre el 
món agrari a les terres de parla catalana. 
Amb el propòsit de facilitar a la societat 
un coneixement del sector agrari des 
de finals del s. XIX fins a l’actualitat, i 
garantir-ne la conservació, han creat un 
arxiu d’imatges digitals de gairebé 4.000 
fotografies recollides arreu del territori en 
més de 180 fons fotogràfics.
La difusió de tot aquest treball comprèn el 
fons que es pot consultar a la pàgina web 
Memòria Digital de Catalunya (que és un 
projecte viu), l’exposició itinerant i final-
ment el catàleg, que recull els plafons de 
l’exposició i n’amplia els continguts.
El catàleg s’organitza en camps temàtics 
i mostra imatges a partir dels diversos 
punts d’interès: el paisatge, els conreus, 
la ramaderia; l’home, la dona i la terra; 
el treball; les formes de vida; present i 
futur. 

A més, complementa l’exposició amb 
una introducció a càrrec del geògraf 
Joan Vilà-Valentí i l’aportació d’articles 
d’experts sobre temes diversos: “Pagesia i 
paisatges del s. XXI”, de Martí Boada; “Els 
conreus a Catalunya”, de Jordi Peix; “Del 
ramader a la nevera… i tot això per un 
litre de llet?”, de Meritxell Serret Alleu; 
“L’escàs planter entre tanta herbota”, de 
Joan Rendé Masdéu; “La roda dels anys, 
les feines del camp i la llibertat i super-
vivència del pagès”, d’Ignasi Aldomà 
Buixadé; “L’agricultura, entre l’evolució 
i l’abandonament”, de Pep Riera i Porta; 
“Present i futur: explotacions agràries 
preparades per canviar”, de Francesc 
Reguant. Signa l’epíleg Jordi Llavina amb 
“Literatura i camp”. 
Després de l’evolució recent del món 
agrari, Vilà-Valentí es pregunta: què 
en queda, al nostre país, en el nostre 
poble i en nosaltres mateixos de les 
característiques que ha presentat tra-
dicionalment i encara representa la 
pagesia catalana?

muSeu de lA vidA rurAl

Agustí Bartra a Sabadell. Anys decisius, 
1917-1928
Quaderns d’Arxiu de la Fundació Bosch 
i Cardellach núm. 109

L’assaig que es presenta a continuació 
se centra en els anys que Agustí Bartra 

va passar a Sabadell i que van ser 
fonamentals per a la formació de la 
seva personalitat humana, intel·lectual i 
artística. Agustí Bartra, poeta, narrador, 
dramaturg, crític, memorialista i traduc-
tor va néixer a Barcelona l’any 1908 i 
va morir a Terrassa el 1982. 
Per a l’estudi d’aquests anys compresos 
entre 1917 i 1928, l’autor de l’assaig, 
Sam Abrams, es basa en l’obra memori-
alista Crònica de la Vida d’Agustí Bartra, 
escrita per la dona de Bartra, Anna 
Murià, i publicada l’any 1990 a Barce-
lona, i en els textos literaris escrits pel 
mateix Agustí Bartra durant el seu llarg 
exili polític a Mèxic acompanyat de la 
seva dona i on rememora les experièn-
cies que va viure a Sabadell. 
El punt de partida de Sam Abrams és 
l’escrit d’Anna Murià, on és molt patent 
l’estimació de Bartra per la ciutat de 
Sabadell, estimació que el porta a 
convertir els records d’aquesta ciutat 
en matèria de creació literària. Però 
els escrits que serveixen principalment 
com a base de l’assaig a Abrams són un 
conte titulat A la ciutat de les màquines 

vivia un home… (1943) i un cicle de sis 
narracions, escrites entre 1939 i 1942, 
recollides en el llibre L’Estel sobre el 
mur, editat a Mèxic l’any 1942. Són 
sobretot escenes i situacions de la vida 
quotidiana el què utilitza com a base 
per a la seva producció literària. Bartra 
partia de la realitat per recrear-la amb 
la imaginació, abstreure’n l’essència i 
convertir-la en representacions de caire 
universal. 
A partir de l’estudi d’aquests anys, de 
les obres esmentades i dels estudis 
d’altres investigadors, Abrams arriba a 
la conclusió que Bartra utilitza l’exercici 
de recreació nostàlgica dels anys viscuts 
a Sabadell com a punt de partida per a 
superar els moments traumàtics de la 
seva vida provocats per la guerra civil 
i l’exili.
Ell llibre és el resultat de la conferèn-
cia que Sam Abrams va pronunciar a 
petició de la Secció d’Arts i Lletres de 
la Fundació Bosch i Cardellach el 26 de 
gener de 2010.

m. cArme Jiménez
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diverSoS AutorS (2011). Picasso als Ports. 
Horta, estiu 1898. Generalitat de Cata-
lunya. Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural; Parc Natural dels Ports. [Amb la 
col·laboració del Centre Picasso d’Horta], 
159 p. 
Llibre, molt ben editat, centrat en radi-
ografiar la primera estada de Picasso a 

Horta de Sant Joan, de l’estiu de 1898 
a les primeries de 1990. La publicació 
inclou diversos articles acompanyats de 
moltes imatges, tant de l’obra de Picasso 
realitzada durant la primera estada a 
Horta, com també algunes fotografies 
antigues i actuals que ens situen a Horta 
i els Ports. Dels textos se’n reprodueixen 
versions en castellà i anglès. 
Elias Gaston Membrado a “Primera 
estada a Horta, 1898-1899” descriu 
detingudament els motius i el transcurs 
del temps que Picasso va passar a Horta, 
a partir, sobretot, del manuscrit meca-
nografiat del seu amic Manuel Pallarés, 
a la casa del qual va fer estada. Gascon 
incideix en remarcar les sensacions i les 
emocions viscudes per Picasso que mai 
més oblidaria. 
Eduard Vallès a “Horta a l’obra de 
Picasso: les col·leccions del Museu 
Picasso de Barcelona” descriu, relaciona 
i qualifica l’obra conservada al Museu 
Picasso de Barcelona, olis i dibuixos, 

realitzats pel pintor malagueny durant 
la primera estada, que trobarem excel-
lentment reproduïda a l’apèndix “Horta 
al Museu Picasso” o entre el text.  
Per la seva part Joaquim Ferràs Prats a 
“El ganivet de Picasso”, l’anècdota de la 
conservació, com a objecte valuós, d’un 
ganivet procedent d’aquella estada li 
serveix per expressar el sentiment de 
Picasso envers Horta i també per situar 
la violència latent d’aquell temps a Horta 
i, en general, a les Terres de l’Ebre. 
Finalment, Salvador Carbó a “L’home i 
els Ports: la vall dels Estrets” emmarca 
l’espai que va conèixer Picasso, sobretot 
l’entorn de la cova de Morago on amb 
el seu amic Pallarès hi van passar uns 
dies. Carbó detalla el recorregut que 
feren per arribar a la cova; ens descriu 
els masos de l’entorn, els seus orígens, 
les seves característiques, i ens detalla les 
persones que hi vivien l’any 1898. 

JoSeP SAnteSmASeS i ollé 

La vall de Gallinera. Per camins de moris-
cos i mallorquins
Autors: vicent morerA i JuAnJo ortolà

Pròlegs: JoSeP torró i PAco tortoSA

Edita: Institut d’Estudis Comarcals de la 
Marina Alta. 2011. 239 pàg.

El subtítol del llibre pot fer pensar que 
estem davant d’una guia excursionista 

(d’aquelles que et donen una informa-
ció precisa per a arribar a un cim o un 
castell), però és molt més. Els autors 
són uns excursionistes experimentats 
però, per damunt d’això, són uns bons 
coneixedors de la Vall de Gallinera. El 
llibre amb una presentació i maquetació 
pràctiques i unes fotografies excel·lents 
té dues parts: la primera és una exposició 
acurada i amena de la Vall i la segona 
et dóna la possibilitat de conèixer-la 
mitjançant dotze rutes.
La primera part nodreix el lector d’un 
bagatge fornit per tal d’entendre el medi 
físic i la història de la Vall. Es parla del 
paisatge, de l’aprofitament humà del 
territori, de les fonts, dels despoblats 
moriscos i dels camins, on els autors 
ens deixen la informació valuosa de les 
persones del territori amb un recull de 
topònims important.
Per descriure les dotze rutes de la 
segona part, els autors han redesco-
bert els camins que obriren moriscos 
i mallorquins i que estaven oblidats i 
coberts de matolls. Cada ruta té una 
fitxa informativa tècnica, un mapa i un 
quadre on, amb coordenades UTM, se 

situen els llocs destacats al mapa. La 
descripció dels recorreguts s’omple d’in-
formació intensa arreplegada dels veïns 
(contarelles, tradicions, secrets…) i, quan 
cal, de coneixements científics, adobat 
tot amb extractes bibliogràfics d’autors 
que en el passat han estudiat la Vall. 
Fent la primera ruta travessarem tots els 
pobles de la Vall. Per unes altres rutes 
anirem a llocs coneguts però per camins 
nous que ens sorprendran, gaudirem de 
les pintures rupestres de Benirrama i 
Benialí o de les plantes endèmiques de 
la microreserva de flora de les llomes 
del Xap. Per la darrera ruta coneixerem 
l’arquitectura ramadera de muntanya 
dels corrals de la Carroja caminant per 
l’assagador homònim.
El llibre es tanca amb un recull bibli-
ogràfic sobre la Vall de Gallinera i el 
complementa el web www.percamins-
demoriscosimallorquins.com que cal 
visitar. Vicent Morera i Juanjo Ortolà 
han tret de l’oblit el ric i divers patrimoni 
de la Vall de Gallinera perquè ara tots el 
gaudim i el preservem.

Antoni-lluíS cArrió i ArtigueS
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1. Agrupació Cultural Vila-seca (Vila-seca)
2. Àmbit de Recerques del Berguedà (Berga)
3. Amics de Besalú i el seu Comtat (Besalú)
4. Amics del Castell de Gelida (Gelida)
5. Arrels Cultura (Caldes d’Estrac)
6. Arxiu de Tradicions de l’Alguer (l’Alguer)
7. Arxiu Festiu Catalunya. Fundació Privada (Barcelona)
8. Associació Catalana de Documentació Històrica Patrimonial i Familiar (Sant 
 Vicenç de Castellet)
9. Associació Cultural “Modilianum” (Moià)
10. Associació Cultural Baixa Segarra (Santa Coloma de Queralt)
11. Associació Cultural del Matarranya (Calaceit)
12. Associació Cultural del Montserrat (Collbató)
13. Associació de Cultura del Comú de Particulars (la Pobla de Segur)
14. Associació d’Estudis Torellonencs (Torelló)
15. Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines (Girona)
16. Associació Grup de Recerca de Cerdanya (Puigcerdà)
17. Ateneu Popular de Calonge (Calonge)
18. Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover)
19. Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell (Argentona)
20. Centre d’Estudis Beguetans (Begues)
21. Centre d’Estudis Cadaquesencs (Cadaqués) 
22. Centre d’Estudis Canetencs (Canet de Mar)
23. Centre d’Estudis Centellencs (Centelles)
24. Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (Banyoles)
25. Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat)
26. Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès (Ripoll)
27. Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (Igualada)
28. Centre d’Estudis d’Altafulla (Altafulla)
29. Centre d’Estudis d’Avià (Avià)
30. Centre d’Estudis de Gavà (Gavà)
31. Centre d’Estudis de Granollers (Granollers)
32. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà (Montblanc)
33. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (Flix)
34. Centre d’Estudis de les Garrigues (les Borges Blanques)
35. Centre d’Estudis de l’Hospitalet (l’Hospitalet de Llobregat)
36. Centre d’Estudis de Montjuïc (Barcelona)
37. Centre d’Estudis de Sant Cebrià (Sant Cebrià de Vallalta)
38. Centre d’Estudis de Sant Pere de Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor)
39. Centre d’Estudis del Bages (Manresa)
40. Centre d’Estudis del Besòs-Canyet (Badalona)
41. Centre d’Estudis del Gaià (Vila-rodona)
42. Centre d’Estudis del Lluçanès (Prats de Lluçanès)
43. Centre d’Estudis del Priorat (Torroja)
44. Centre d’Estudis del Voltreganès (Sant Hipòlit de Voltregà)
45. Centre d’Estudis dels Ports (Morella)
46. Centre d’Estudis d’Isona i Conca Dellà (Isona)
47. Centre d’Estudis d’Ulldecona (Ulldecona)
48. Centre d’Estudis Escalencs (l’Escala)
49. Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (Terrassa)
50. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias (Barcelona)
51. Centre d’Estudis Lacetans (Solsona)
52. Centre d’Estudis Locals d’Alaior - Fòrum 3r Mil·lenni (Alaior)
53. Centre d’Estudis Molletans (Mollet del Vallès)
54. Centre d’Estudis Mont-rogencs (Mont-roig del camp)
55. Centre d’Estudis Pirineu Natural (la Seu d’Urgell)
56. Centre d’Estudis Planers (Santa Bàrbara)
57. Centre d’Estudis Ribagorçans (Benavarri)
58. Centre d’Estudis Riudomencs “Arnau de Palomar” (Riudoms)

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