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editorial

La massa social dels centres
En l’estructuració funcional dels centres d’estudis cal tenir sempre present la
massa social, l’activitat i el finançament.
Tots tres conceptes estan estretament lligats. Un bon funcionament d’un centre
implica tenir sempre present les tres parts:
l’oblit o la descurança d’una condicionarà
les altres. No és fàcil mantenir un equilibri
que proporcioni l’estabilitat necessària per
treballar eficaçment sense ensurts o fatiga. Sense associats o participació no és
possible la recepció dels projectes. Sense
projectes el centre es difumina i desapareix. Sense finançament l’activitat s’afebleix i el maldecap substitueix la il·lusió.
No sempre des dels centres es dedica
l’atenció merescuda a la massa social, sobretot quan hi ha capacitat d’obtenir el
finançament. Venim d’un temps en el que
ha estat més fàcil aconseguir recursos que
ara que tot cruix o minva. Quan per omplir
el pressupost la part procedent dels associats no és fonamental, es corre el risc de
caure en una despreocupació per incentivar el seu nombre. Ens costa recuperar les
baixes que arriben per llei de vida, donant
entrada a noves generacions, a qui potser
no fem arribar ni el missatge adequat ni
una invitació convincent.
En aquest temps d’ara, en bona part
dels nostres territoris la societat s’ha desvetllat amb ganes de participar, intervenir
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i decidir sobre el nostre futur, sovint en
favor del reconeixement i projecció de la
cultura i la llengua. L’herència que nosaltres des dels centres d’estudis hem recollit,
hem incrementat i volem projectar està
lligada a la participació associada, al compromís envers el lloc, el país i la cultura.
Potser ara és un bon moment per a plantejar-nos el creixement de la massa social i
el seu rejoveniment.
L’estructura associativa de les darreres
dècades s’ha anat eixamplant en escales de
graus. Les persones constituïm associacions,
les associacions es federen i les federacions
s’associen per poder mostrar la seva importància. La CCEPC, com a federació dels centres d’estudis està adherida a l’ENS de l’Associacionisme Cultural Català, que aglutina una
vintena de federacions d’entitats culturals.
L’ENS ha estat acreditat recentment
com a ONG consultiva pel Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO.
L’ENS assessorarà el Comitè Intergovernamental en l’avaluació de propostes per formar part de la llista de patrimoni cultural
immaterial que requereix mesures urgents
per a la seva salvaguarda i es compromet a
desenvolupar-ne també sobre el patrimoni
immaterial català. Una bona notícia que no
seria possible sense l’associacionisme cultural configurat en xarxa.
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des de la universitat

Com biografiar els polítics des del Grup
d’Història del Parlamentarisme de la
Universitat Autònoma de Barcelona
Un dels requisits que en el decurs del
segle XIX la normativa electoral imposava als candidats que es presentaven a les
eleccions era el seu arrelament als districtes, és a dir, als territoris per on eren
escollits: des dels set anys de residència
com a mínim que exigia la constitució
de Cadis als dos fixats per bona part de
la normativa electoral posterior. Aquest
arrelament territorial era una condició
imprescindible d’elegibilitat atès que la
vida política i encara més les conteses
electorals tenien una dimensió netament
local. Això significava que els diputats
més que representar la naixent nació
política en abstracte, la raó pública a la
qual es referia l’eminent jurista català
Manuel Duran i Bas, eren representants
“naturals” de les seves comunitats d’origen. Era així sempre i quan els governs
no volguessin forçar l’elecció dels seus
candidats, també anomenats ministerials, cosa que també succeïa, encara que
a Catalunya els diputats cuneros anaren
minvant a partir del tombant del segle
XIX. Per tant, els diputats es devien
principalment als seus electors, malgrat
la prohibició insistent del mandat imperatiu, específica de la representació
estamental de l’Antic Règim. Coronaven
així el seu estatus social i la seva preeminència econòmica amb la detenció del
càrrec de parlamentaris.
Aquesta vinculació als districtes
obliga a fer una recerca molt acurada i
exhaustiva en el nivell local quan es vol
construir la biografia dels polítics que
arribaren al parlament. Altrament només
podríem proporcionar les dades relatives a la seva carrera política, el cursus
honorum per on desfilaven en diversos
càrrecs públics, o bé la seva actuació
en les cambres legislatives. L’accés a la
documentació local requereix una recerca minuciosa que moltes vegades no és
necessària perquè ja disposem d’aquesta informació que prèviament ha estat
elaborada per investigadors adscrits als
centres d’estudis locals i que podem lo-

calitzar en monografies o bé en publicacions periòdiques.
La recerca i posterior redacció de les
biografies dels parlamentaris que van
representar els districtes catalans entre
1810 i 1939 és una de les tasques primordials que es desenvolupen des del
Grup d’Història del parlamentarisme. A
cada parlamentari se li assigna una fitxa
biogràfica en la qual hi consten quatre

blocs d’informació: les dades personals i
familiars, les dades econòmiques, patrimonials i professionals, les dades culturals, i la informació relativa a l’activitat
política. La informació bàsica s’extreu
del buidatge meticulós de la documentació procedent d’arxius públics i privats
radicats a Madrid i a les capitals de les
demarcacions provincials catalanes.
Tanmateix, no es podria completar la
biografia del parlamentari si no es consultés la documentació i la bibliografia
local d’on era originari. A partir de les
fitxes biogràfiques i de la documentació
reunida per a cada parlamentari, com
discursos, publicacions pròpies o sobre
la seva vida parlamentària, i intervencions a les cambres legislatives es redacta

la biografia corresponent. La bibliografia
local es pot identificar i localitzar gràcies
al cercador proporcionat pel fons d’història local de Catalunya també ubicat a
la Universitat Autònoma de Barcelona.
En canvi, la documentació local procedeix prioritàriament dels arxius municipals que normalment són dipositaris de
documentació tan diversa com les actes
dels plens consistorials, que es fan ressò
de les conteses electorals, els protocols
notarials, que contenen documentació
patrimonial, els expedients electorals
que donen compte de l’elecció dels diputats, documentació fiscal com cadastres
i amillaraments, el registres parroquials
i civil on cercar les relacions de parentiu
dels biografiats, la documentació judicial, entre molta d’altra. Una altra font
gairebé inesgotable de dades biogràfiques dels parlamentaris és l’abundant
premsa local dipositada als arxius de
les principals capitals comarcals, encara
digitalitzada de manera desigual. En les
pàgines dels rotatius locals, adscrits a
militàncies polítiques diverses, des de la
premsa tradicionalista a la republicana
de tots els matisos passant per la premsa oficial, hi trobem en primer lloc les
necrològiques més substancioses com
més important era el finat; si bé també
el seguiment de les campanyes electorals que proporcionen una informació
inestimable sobre el perfil dels candidats, o bé les activitats d’intermediació
realitzades pel parlamentari en defensa
dels interessos del seu districte i la seva
actuació efectiva al parlament. En definitiva, la recerca impulsada pels centres d’estudis locals i les publicacions
que se’n deriven són del tot necessaris i
complementen la investigació indispensable per a poder construir biografies de
qualitat d’uns parlamentaris que en el
decurs del segle XIX i bona part del XX
tingueren una forta vinculació amb els
districtes que representaven.
Gemma Rubí
UAB

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

una imatge, una història

El “firal” de la Fira de Vila-rodona
(ca. 1917)

Tema:
La Fira de Vila-rodona
Any:
ca. 1917
Lloc:
Vila-rodona (castell)
Fons:
Arxiu SantesmasesRabadà

La imatge ha estat reproduïda
directament d’un negatiu al gelatinobromur de plata sobre suport
de nitrat de cel·lulosa de 9,2 x 15
cm. Segurament correspon a la matriu d’una de les 12 postals d’una
col·lecció de Fototipia Thomas de
Barcelona comercialitzada a Vilarodona per F. Gavaldà. El negatiu
està retocat per obtenir alguns efectes en les imatges impreses en les
postals. Per exemple per aconseguir
un cel absolutament blanc (pintant
tot el cel d’un tint color mangra) o
per remarcar relleus d’algunes parts
o elements de la imatge (retocs en
llapis). Es tracta d’un conjunt d’imatges captades el mateix dia de la Fira
de Vila-rodona, probablement cap a
l’any 1917, tot i que podria ser d’un
any abans o després. Per aquest motiu la col·lecció de postals esdevé un
document excepcional en retratar els
diversos ambients de la dita fira, en
una època concreta. Una fira, amb
una llarga història al darrera, iniciada
l’any 1393, que se celebrava i se celebra el diumenge després de Tot Sants.

En aquesta imatge es visualitza
“el firal” situat darrera del castell de
Vila-rodona a esquena de la població
on s’exposaven les mules posades a la
venda. Del castell d’origen medieval
se’n poden apreciar diverses parts,
murs i espais d’èpoques distintes i
la torre que fou edificada durant la
darrera guerra carlina com a torre de
senyals òptiques. Podem observar, en
primer terme un carro amb la vela que
es posava quan s’anava a algun lloc, a
mercat o a fira com era aquest el cas, i
una barreja de gent i de mules al llarg
de tot l’espai. La majoria d’homes van
vestits amb americana i alguns amb
brusa, peça de roba que caracteritzà
els ramblers, els tractants de bestiar
de peu rodó. Observem com la majoria
d’homes portaven el cap cobert amb
gorres de diferents característiques i
encara es pot observar alguna barretina. Alguns homes portaven també un
mocador lligat al coll i alguns altres
el tapaboques —una mena de manta
petita o de bufanda ampla— penjat
al coll o a l’espatlla, que servia com
a protecció del fred. En altres pos-

tals es veuen altres ambient de la
fira, molta gent pels carrers, marxant
de mantes, paraigües, rellotges, etc,
les torronaires d’Agramunt, venda de
roba, rastells plens de gorres per vendre, un piano de manubri…
La fira de Vila-rodona era una de
les 10 o 12 fires importants de bestiar de Catalunya. Hi acudia gent d’un
territori molt ampli. Emili Morera escrivia l’any 1909 que hi venien «tots
los vehins del Camp, los de la Segarra
i bastants del baix Penedès, essent en
aquest article una de les nomenades
d’esta part del territori català». Lluís Porta l’any 1970 escrivia: «fa 110
anys el besavi i l’avi del qui subscriu
vivien prop de Sant Sadurní; tots els
anys acostumaven assistir a la fira;
sortien de bon matí, passaven per Vilafranca, Sant Jaume dels Domenys,
mas Tarragó, el Castellot i Vila-rodona; el besavi a cavall, tenia uns 60
anys i l’avi, de 18 anys, a peu agafat
a la cua de l’euga».
Josep Santesmases i Ollé
Centre d’Estudis del Gaià
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coneguem els centres d’estudis

L’Associació
d’Història Rural
Deia François Simiand (18731935) que una de les febleses dels
historiadors està en què mitifiquem
els orígens dels fenòmens històrics,
com si tot pogués explicar-se per
això. No voldria pas donar-li la raó
–ni discutir-ho aquí tindria sentitperò m’és difícil explicar l’Associació
d’Història Rural sense referir-me al
moment fundacional. Va ser un moment ple d’energia, d’idees i d’un
impuls que encara perdura. L’origen
està una reunió assembleària celebrada el 17 d’abril de 1999 a l’Arxiu
Històric de Girona. L’havíem convocat
un grup d’historiadors interessats en
els temes d’història rural des de diferents perspectives -i també en diferents èpoques històriques- que ens
havíem anat trobant a través de les
jornades, seminaris i activitats organitzades per la secció Jaume Vicens
Vives de l’Institut de Llengua i Cultura Catalana de la Universitat de
Girona, però que cercàvem un espai
menys rígid i més obert que permetés
ampliar i consolidar la xarxa de contactes, integrant en un mateix espai
a universitaris, arxivers, professors de
secundària, antics estudiants de la facultat de Lletres,... Percebíem l’existència d’una massa crítica suficient
per constituir una entitat que promo
gués la recerca en història rural i que
li permetés tenir una presència més
enllà de l’àmbit estrictament acadèmic. I no sembla que anéssim errats.
Com deia en Pere Gifre, en qualitat
de primer president, en el davantal de
presentació del número inaugural del
Mestall, l’associació no havia sorgit
per ‘generació espontània’, sinó com
a resultat de la confluència d’estudiosos del món rural que prèviament ja
havien anat coincidint en altres espais. L’associació va tenir un primer
any d’èxit. L’octubre del 2000 ja érem
107 socis i al cap de poc temps ja
vàrem superar la barrera dels 150, fins
arribar als 170-180 en què ens hem
anat mantenint fins l’actualitat.
L’associació va néixer arrelada a

les comarques gironines i així constava en la denominació inicial (Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines), però en cap moment
vàrem entendre-ho com un límit
territorial. De fet, de seguida vàrem
rebre suport d’altres llocs. Moltes persones d’altres comarques catalanes,
però també d’altres territoris, varen
fer-se socis com a expressió del seu
suport. Actualment, sobre un total
de 175 socis, el 64,5% són gironins,
però la resta resideix a la resta de
Catalunya (29%), en altres territoris
de parla catalana (3,5%) o en altres
llocs d’Espanya, França i Anglaterra
(3%). D’altra banda, les publicacions que hem anat impulsat tampoc
s’han limitat a l’àmbit gironí. Algunes han tingut com a referència el
conjunt català, com el llibre de Jordi
Planas sobre Els propietaris i l’associacionisme agrari a Catalunya (18901936), el volum col·lectiu dedicat a
Les sagreres a la Catalunya medieval
o el de Pasqual Bernat sobre Ciència
i agricultura a la Catalunya de la Il·
lustració (1766-1821); altres han
anat més enllà de les fronteres polítiques catalanes com la publicació
col·lectiva sobre L’organització de

l’espai rural a l’Europa Mediterrània o
com l’estudi de Gabriel Jover i Jerònia Pons Possessions, renda de la terra
i treball assalariat. L’Illa de Mallorca,
1400-1600; i altres encara han tingut
un enfocament metodològic i, si s’ha
plantejat algun límit territorial, sempre ha superat el marc gironí. M’estic
referint a publicacions com el llibre
de Xavier Torres sobre Els llibres de
família de pagès. Memòries de pagès,
memòries de mas (segles XVI-XVIII) o
al darrer volum publicat, de caràcter
col·lectiu, sobre les comptabilitats
agràries (Comptes de senyor, comptes
de pagès. Les comptabilitats agràries
en la història rural). Aquesta ambivalència territorial, per acabar, també
s’ha projectat sobre el Premi Mestall
que des del curs 2002-2003 adrecem
als estudiants de secundària que han
realitzat un treball de recerca relacionat amb el món rural. La convocatòria
s’estén a tots els instituts catalans i
la resposta que rebem també té un
àmbit geogràfic català, com ho mostra el fet que dels onze guanyadors
del premi només quatre hagin estat
gironins. Per tot plegat, el 2012, l’assemblea va aprovar un canvi de denominació amb la voluntat que reflectís

Assemblea celebrada el gener de 2005 a Castelló d’Empúries
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coneguem els centres d’estudis

Celebració del desè aniversari de l’AHR, 24
d’abril 2009, al claustre de la facultat de lletres
de la UdG

millor aquesta pràctica real i vàrem
passar a dir-nos, simplement, Associació d’Història Rural.
L’objectiu bàsic de l’Associació és
fomentar i divulgar la recerca sobre
història rural i potenciar el coneixement sobre la societat rural catalana i
els seus processos de canvi i transformació. Moltes activitats les organitzem conjuntament amb el Centre de
Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona, amb qui vàrem signar
un conveni de col·laboració el 1999,
renovat i actualitzat el 2009, i també
tenim l’ajut i la col·laboració de l’Arxiu Històric de Girona, que és qui acull
la seu física de l’associació. L’activitat
que ens plau més de destacar, la que
deixa una empremta més duradora, és
la publicació de la Biblioteca d’Història Rural, que a hores d’ara ja compta
amb 29 volums i està estructurada en
tres sèries: la col·lecció Estudis, on
apareixen estudis de caràcter monogràfic; la col·lecció Fonts, dedicada
a qüestions de caràcter bàsicament
instrumental, amb la voluntat de proporcionar eines de recerca a aquells
qui vulguin endinsar-se en l’estudi
del passat rural; i finalment la col·
lecció Documents, dedicada a l’edició
crítica –transcrita o en versió facsímil- de textos antics referits al món
rural. Totes les nostres publicacions
segueixen un procés d’avaluació amb
informants anònims per tal de garantir un nivell de qualitat equiparable a
qualsevol publicació de rang acadèmic i universitari i estan publicades

a través d’una editorial, Documenta
Universitaria, que en garanteix la
seva distribució comercial. Els darrers
volums, a més de comercialitzar-se en
paper, també es distribueixen en format digital epub.
També hem dut a terme projectes
de recerca propis o ha donat suport a
la realització de projectes dels seus

membres. Entre 2001 i 2012 es varen
dur a terme dos projectes dins el marc
d’un programa d’investigació amb
fonts orals sobre les transformacions
socials en el camp gironí que vàrem
titular Un món rural en transformació:

la regió de Girona, 1930-2000. Ambdós varen tenir un enfocament prosopogràfic i marcadament social –el
primer dedicat als grans propietaris
rurals i el segon als masovers-, i va
significar la mobilització d’una trentena de col·laboradors en cada cas.
Ambdós també varen ser publicats
per la Generalitat de Catalunya dins la
col·lecció Temes d’Etnologia de Catalunya amb els títols Els últims hereus.
Història oral dels propietaris rurals gironins, 1930-2000 (Barcelona, 2005)
i Forçats a foc i llum. Una història oral
dels últims masovers de la regió de Girona (Barcelona, 2012).
L’Associació edita un butlletí que,
sota el títol de Mestall –en referència
l’antiga practica de sembrar blat barrejat amb ordi o sègol que buscava reduir els riscos en cada collita–, a més
de deixar constància de les activitats
realitzades, recull novetats bibliogràfiques, exposa recerques finalitzades
o en curs, entrevista a historiadors
destacats i informa sobre qüestions
d’interès per a la història rural. També organitza periòdicament jornades
–les dues darreres dedicades a les
comptabilitats agràries, als capítols
matrimonials i a Jaume Vicens Vives
i els remences–, convoca, com ja s’ha
dit, un premi a treballs de recerca de
secundària i organitza algunes visites
i excursions. De tot plegat se’n pot
trobar informació detallada a la web
http://www.ddgi.cat/historiarural/.
Enric Saguer
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Tanquem el VIII Congrés
i tot a punt pel IX Congrés
Just abans de Nadal es van tancar els actes vinculats al VIII congrés
de la CCEPC “Transicions i canvis a les
terres de parla catalana”, celebrat el
novembre de 2011 a Barcelona i Cornellà de Llobregat on es van desenvolupar la lliçó inaugural i les sessions
acadèmiques. El febrer de 2013 es va
presentar l’edició de les actes i del 15
de novembre al 21 de desembre es van
programar un total de dotze conferències en el marc de l’activitat “Congrés
Obert”. Aquest cicle s’ha confeccionat
a partir de les sol·licituds del centres
d’estudis i han estat impartides per
ponents o comunicants del congrés
o bé per altres historiadors o historiadores triats per les entitats. Gran
part de les conferències s’han complementat amb la intervenció dels protagonistes directes dels fets tractats a
cada àmbit territorial concret.
El programa del Congrés Obert ha
estat el següent:
Montserrat Duch “Els canvis en
la societat catalana que preludien la
transició”.
15 de novembre. Alcover (Alt
Camp). Organitzat amb el Centre d’Estudis Alcoverencs.

Francesc Xavier Domènech “Antifranquisme, catalanisme i canvi polític (1956 – 1977)”. 26 de novembre,
Manresa (Bages). Organitzat amb el
Centre d’Estudis del Bages
Robert Bernad “L’Assemblea de
Catalunya (1971-77): catalanisme
popular antifranquista”. 30 de novembre, Avià (Berguedà). Organitzat amb
el Centre d’Estudis d’Avià.
Josep Santesmases “Democràcia i
transició avançades: dels espais recreatius de la Cooperativa a la constitució del Casal”. 30 de novembre. Vilarodona (Alt Camp). Organitzat amb el
Centre d’Estudis del Gaià.
Eulàlia Vintró “Dones i transició
democràtica a Catalunya”. 9 de desembre, Barcelona (Barcelonès). Organitzat amb el Centre d’Estudis Ignasi Iglésias
Joan Garí “La Transició al País
Valencià vist des del món de l’associacionisme cívic i cultural”. 30 de
novembre, Borriana (Plana Baixa). Organitzat amb l’Agrupació Borrianenca
de Cultura
Josep Campmany “Moviments
ecologistes al Baix Llobregat durant
la transició”

5 de desembre, Gavà (Baix Llobregat). Organitzat amb el Centre d’Estudis de Gavà
José Fernández / Elionor Sellés
“La lluita per l’urbanisme democràtic
al Baix Llobregat durant la transició”.
10 de desembre, Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat). Organitzat amb
el Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat
Isabel Segura “Dones i transició
democràtica a Catalunya”. 12 de desembre, Móra la Nova (Ribera d’Ebre).
Organitzat amb el Centre d’Estudis
de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de
Móra la Nova
Martí Marín “Transició democràtica a Catalunya”. 10 de desembre, Barcelona (Barcelonès). Organitzat amb
Tot Història Associació Cultural
Francesc Xavier Domènech “Antifranquisme, catalanisme i canvi polític (1956 – 1977)”. 12 de desembre,
Argentona (Maresme). Organitzat amb
el Centre d’Estudis Argentonins “Jaume Clavell”
Josep Pau “La transició democràtica a les Garrigues”. 21 de desembre, La
Granadella (Garrigues). Organitzat amb
el Centre d’Estudis de les Garrigues.

Conferència del Congrés Obert a Gavà
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IX Congrés

“Després de les Noves Plantes: canvis i
continuïtats a les terres de parla catalana”

Els dies 21 i 22 de febrer tindrà
lloc a l’Antiga Biblioteca de la Universitat de Cervera el IX congrés, organitzat per la Coordinadora, l’Institut
Ramon Muntaner, l’Institut d’Estudis
Ilerdencs, la paeria de Cervera i la
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.
La sessió del matí del primer dia
del congrés acollirà la conferència
inaugural d’Agustí Acoberro “Els Decrets de Nova Planta: lleis de Castella o experiment absolutista?” i les
ponències de Llorenç Ferrer “Pagar
les guerres. Una carga fiscal sobre
els ajuntaments catalans en el segle
XVIII” i de M. Carme Irles “Les elits
polítiques valencianes després de la
Nova Planta: continuïtat o canvi?”
així com la relatoria de les comunicacions de l’àmbit 1 a càrrec de Max
Turull.
Obrirà la sessió de la tarda la ponència de Patrici Pojada “Comerç i
xarxes comercials transpirinenques:
quina evolució al segle XVIII?”, seguida de la ponència de Jaume Dantí
“L’articulació econòmica del territori
a Catalunya després de la Nova Planta”. Antoni Jordà presentarà les comunicacions dels àmbits 2 i 3 i Miquel
Àngel Casasnovas impartirà la conferència “De la revolta austriacista a
súbdits de sa Majestat Britànica: el
cas de Menorca”. A banda de les sessions acadèmiques, a les 22.00 hores

es programa l’espectacle històric–musical “Catalunya en temps de guerra.
1705 – 1714” a càrrec del grup Organistrum al Paranimf de la Universitat.
El matí del segon dia de congrés
acull les ponències de Mercè Renom
“Aproximació als conflictes socials
entorn del mercat alimentari a la Catalunya setcentista”, de Biel Jover
“Algunes reflexions entorn del mercat
de treball a l’illa de Mallorca durant
la primera meitat del segle XVIII” i
de Joaquim M. Puigvert “La cultura
científica, tècnica i professional a la
Catalunya setcentista. Una mirada
des de la història social” i la relatoria
de Maria Garganté sobre els treballs
presentats a l’àmbit 4.
La sessió de la tarda s’inicia amb
una visita comentada al centre his-

Antiga biblioteca de la Universitat de Cervera

tòric de Cervera i a continuació tindrà lloc la taula rodona organitzada
amb la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans, “La llengua als diversos territoris després de les Noves
Plantes”, amb la participació de Vicent Escartí, Joan Lluís Marfany, Joan
Miralles i Josep M. Nadal, també moderador de la taula
A www.ccepc.org i www.irmu.org
es pot consultar el programa detallat
amb els horaris, les bases per a formalitzar l’assistència al congrés i les
recomanacions per a la presentació
de treballs.

Universitat de Cervera
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Jornades de la Secció Filològica de l’IEC
a Santa Coloma de Farners (la Selva)
En el marc de la col·laboració entre la Secció Filològica de l’IEC i la
Coordi
nadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana, els dies 25 i 26 d’octubre de 2013 es van celebrar a Santa
Coloma de Farners les jornades de la
Secció, itinerants per poblacions de
l’àmbit lingüístic català. En aquest cas
els membres de la Secció foren acollits
pel Centre d’Estudis Selvatans (CES) i
per l’Ajuntament de la ciutat, que posà
a disposició dels actes els seus serveis
i els seus equipaments. Actuaren com
a coordinadors Mariàngela Vilallonga
(UdG, IEC) i Narcís Figueras (UOC, CES).
Les jornades s’iniciaren divendres
25 al matí a l’equipament Casa de la
Paraula amb la sessió a porta tancada
de la Secció Filològica. A migdia visitaren l’exposició sobre la vinculació de la
comarca amb l’IEC, elaborada pel CES,
on es posaven de relleu diversos personatges colomencs que es tractaven
en les jornades (Mn. Frederic Clascar,
Mn. Ricard Aragó Ivon l’Escop, Josep M.
Millàs Vallicrosa, Joan Vinyoli i Josep
M. Mas Solench), així com l’exposició
«Homes i dones de la Selva». A continuació hi hagué la visita a les instal·
lacions, en especial l’Espai Vinyoli,
centre de documentació i estudi de
la seva obra, seu de la Càtedra Joan
Vinyoli de poesia contemporània de la
UdG, i la notable col·lecció de pintura
paisatgística de Josep Beulas.
A la tarda s’obriren pròpiament les
jornades amb la sessió dedicada a llengua, presidida pel Dr. Joan Veny. En primer lloc es va retre homenatge a Josep
M. Mas Solench (1925-2005), membre
de l’IEC i president de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics. Se n’encarregà
la Dra. M. Vilallonga que en resseguí
la trajectòria com a jurista i promotor
cultural. Hi hagué intervencions d’Elvis
Mallorquí (CES) sobre l’aigua i els camins de la Selva, de Jordi Dorca sobre
lèxic i fraseologia de les Guilleries i de
la professora Montserrat Adam (UB) sobre el català septentrional de transició.
Acabà amb el concert Sons d’Espriu a
la Biblioteca Joan Vinyoli a càrrec del

Brossa Quartet de Corda.
L’endemà al matí, dissabte 26, a la
Biblioteca Joan Vinyoli, tingué lloc la
segona sessió, presidida pel Dr. Carles
Miralles, que es dedicà a temes de literatura i cultura. Hom recordà el colomenc Ricard M. Aragó Turon (18831963) Ivon l’Escop, fundador de la Lliga
del Bon Mot, promotor d’activitats i
publicacions a favor de la llengua i impulsor del Parc del Bon Mot a la ciutat
(en l’espai ara ocupat en gran part per
la biblioteca); el seu nebot, l’escriptor
i advocat gironí Narcís-Jordi Aragó,
en glossà la figura i la trajectòria. A
continuació Joan Ferrer i Francesc Fe-

liu (UdG) exposaren la singularitat de
la llengua de les traduccions bíbliques
de Mn. Frederic Clascar, Narcís Figueras
(UOC i CES) tractà sobre els jocs florals celebrats a la comarca entre 1895
i 1934 i el paper políticocultural jugat
per aquests, i Pep Solà analitzà mostres eloqüents del vincle estret entre
el paisatge local i l’obra poètica de
Joan Vinyoli. Acabà la sessió amb la
intervenció de la Dra. Margarida Casacuberta, directora de la Càtedra Vinyoli
de la UdG, establerta a Santa Coloma
per acord amb l’Ajuntament, que oferí
les línies generals del projecte i de les
activitats en curs (catalogació i digitalització del fons personal, disseny de
l’Espai Vinyoli) i de les previstes (jornades Novembre. Vent d’Aram de transició entre l’Any Espriu i el ja confirmat
Any Vinyoli).
Finalment, els participants es desplaçaren al Parc de Sant Salvador per
seguir la Ruta literària Joan Vinyoli,
guiada pel mateix biògraf Pep Solà i
amb lectura de poemes a càrrec de Núria Candela. Les valoracions de tothom
foren molt positives, tant per l’acolliment com per la bona marxa dels actes
i per l’interès dels continguts presentats, que apareixeran publicats en la
col·lecció que edita la Secció.
Narcís Figueras Capdevila (CES, UOC)
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Del nord al sud i d’est a oest

L’Institut Ramon Muntaner tardor 2013
Aquesta tardor ha estat marcada
per un conjunt d’activitats organitzades o coordinades per l’Institut
Ramon Muntaner que han tingut lloc
a punts molt diferents de l’àmbit lingüístic català. A continuació en destaquem algunes d’aquestes activitats.
A finals del mes de setembre se
celebrava el VIII Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs al
Santuari de Núria. La temàtica triada
per aquesta edició era “La religió als
Pirineus” amb una important presència de públic, entorn a una seixantena d’assistents, i vint-i-sis comunicacions presentades. En aquesta edició
hem comptat amb el suport de l’Obra
Social de la Caixa. Un cop tancada
l’edició d’enguany es va anunciar que
l’any 2015 el Col·loqui se celebrarà a
Andorra i l’entitat amfitriona serà la
Societat Andorrana de Ciències.
Aquell mateix cap de setmana de
setembre diferents entitats, una cinquantena del conjunt de Catalunya,
programaven activitats dins les Jornades Europees de Patrimoni. Aquesta col·laboració, que ja vam iniciar el
2012, és molt ben valorada pel Departament de Cultura, ja que les activitats que s’ofereixen permeten visitar
espais sovint tancats, o poc cone-

guts, i de la mà, habitualment, dels
investigadors que s’han dedicat al
seu estudi. Aquesta participació contribueix a projectar l’important paper
que els centres d’estudis realitzen
vers al patrimoni contribuint a la seva
recerca, difusió i vindicació i obre les
portes a possibles col·laboracions futures en relació a la gestió d’elements
patrimonials per part de les entitats.
Els dies 18, 19 i 20 tenia lloc a la
Sénia el I Festival Música en Terres
de Cruïlla impulsat pel Centre d’Estudis Seniencs, l’Agrupació Musical
Senienca i l’Ajuntament de la Sénia.
L’Institut hi va participar per tal d’organitzar tota una sèrie d’activitats
formatives, de reflexió i de divulgació
de la recerca entorn a temes musicològics. El Festival, que se celebrarà
anualment, té com a objectiu l’impuls
i valorització de la música tradicional
en el conjunt dels territoris de parla
catalana. L’acte central és un concert
de l’Agrupació Musical Senienca i un
conjunt de cantautors i grups musicals amb l’objectiu de projectar la
música de banda més enllà de la seva
vessant més tradicional. La propera
edició tindrà lloc a la Sénia els dies
27 i 28 de setembre de 2014. Actualment, s’està posant en marxa un

verkami per poder enregistrar el disc
d’aquest primer Festival.
A finals d’octubre, es presentava a
Barcelona el conjunt d’activitats que
els grups de recerca local de Barcelona han programat amb motiu de la
commemoració del Tricentenari del
1714. Conferències, itineraris, presentacions de llibres, un compendi
variat d’activitats que tindran lloc als
diferents barris de Barcelona i que estan obertes a tot el públic interessat
en participar. Podeu consultar el programa a www.irmu.org. En els darrers
anys els grups de recerca de Barcelona han realitzat diferents projectes
en col·laboració que ha contribuir a
sumar esforços i a augmentar la visibilitat de la seva activitat. Aquesta
activitat compta amb el suport de
l’Institut de Cultura de Barcelona.
El 16 de novembre ens traslladàvem a Otos, la Vall d’Albaida. Allà
tenia lloc la VIII edició de l’Espai
Despuig amb el títol “El paper de
l’associacionisme cultural en el segle
XXI”. L’entitat amfitriona en aquesta
edició va ser l’Institut d’Estudis Comarcals de la Vall d’Albaida. La taula
rodona va tractar sobre el passat, present i futur de les entitats. En el cas
del present es va incidir en el fet que

Participants a la taula rodona
de l’Espai Despuig a Otos
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Inauguració de la trobada de l’antiga diòcesi
de Tortosa a Beseit

malgrat l’asfixia que suposa el retard
en el cobrament de les subvencions
a causa de la situació econòmica actual, els centres continuen generant
activitat i cada vegada són més les
administracions, sobretot les locals,
les que s’adrecen a les entitats per
a demanar-los col·laboració en la
preparació d’activitats i projectes.
El 2014 s’editaran les ponències en
la col·lecció Espai Despuig. S’envia
rà un exemplar a cada centres. Els
continguts de les edicions anteriors
es poden consultar a www.irmu.org i
www.raco.cat.
A més a més, en aquests mesos
s’han celebrat trobades d’entitats culturals a diferents territoris: el Vallès,
el Maresme, La Baronia d’Eramprunyà
i finalment la de l’antiga diòcesi de
Tortosa a Beseit.
Balanç dels 10 anys de l’IRMU dins
del programa d’activitats d’Amics
de l’Art Romànic a l’Institut d’Estudis Catalans
El dia 25 de novembre a la tarda va tenir lloc a l’Institut d’Estudis
Catalans la presentació “Institut Ramon Muntaner: 10 anys al servei de la
cultura i la recerca”, organitzada pels
Amics de l’Art Romànic. A l’acte van
intervenir: Lluís Puig, president de
l’Institut Ramon Muntaner; Josep Santesmases, vicepresident de l’IRMU i M.
Carme Jiménez, directora de l’IRMU.
L’objectiu d’aquesta presentació era

fer un balanç del que ha estat la trajectòria de l’Institut Ramon Muntaner
i el seu paper com a eina de suport
als centres i instituts locals i comarcals dels territoris de parla catalana i
l’aportació que realitza al conjunt de
la cultura catalana.
Tancament de l’Inventari del Patrimoni Festiu de Catalunya
El febrer del 2012 la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals demanava la
col·laboració dels centres d’estudis
de Catalunya per a la realització de
l’Inventari del Patrimoni Festiu de
Catalunya. L’Institut Ramon Muntaner
ha coordinat aquesta col·laboració
que s’ha tancat a principis d’aquest
més de desembre amb una base de
dades final de gairebé 10.500 festes
recollides. Aquest és un bon exemple
de com la xarxa dels centres d’estudis

pot articular i assumir projectes que
tinguin com a objectiu la recollida de
dades o la radiografia d’una determinada temàtica en el conjunt del país.
Des de l’Institut Ramon Muntaner volem fer un agraïment a tots aquells
investigadors/es, tècnics/ques i entitats que han fet possible la realització d’aquest projecte i també volem
agrair a la Direcció General de Cultura
Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura la
confiança depositada en la xarxa de
centres d’estudis.
Finalment, us anunciem que a
principis d’any distribuirem el calendari 2014 amb les activitats que heu
programat des dels centres i que la
Xa edició del Recercat tindrà lloc a
Barcelona els dies 9, 10 i 11 de maig
de 2014 amb un dens programa d’activitats que esperem que siguin del
vostre interès.
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Entrevista a Florenci Crivillé i Estragués
(Seva –Osona–, 1948)
De ben jove, Florenci Crivillé començà a col·laborar amb l’Arxiu Museu Folklòric de Ripoll i amb el seu director, Eudald Graells. El 1978 passà a
ser membre del patronat i hi continuà
quan el 1993 va adoptar el nom de
Museu Etnogràfic de Ripoll. A partir
del 1997 se’n responsabilitzà en qualitat de conservador. El 2000, tot i les
dificultats estructurals, continuà treballant en la preservació del fons museístic, a més de divulgar el patrimoni
recollit mitjançant les mostres temporals programades, i va contribuir al
nou projecte per ubicar el museu en
el remodelat casal dels Budellers (que
s’inaugurà el 2011). Fou un dels impulsors (el 1978) del Centre d’Estudis
Comarcals del Ripollès, de la junta del
qual forma part des del 1984 i s’ha fet
càrrec de la majoria de les edicions de
la institució. L’abril de 2013 a Ripoll
va rebre el Premi Recercat per la seva
trajectòria cultural.
Què ha significat l’existència
del Centre d’Estudis Comarcals del
Ripollès per a la cultura i la recerca
de la comarca?
Al Ripollès s’havia comptat regularment amb una tradició investigadora civil, crítica i erudita que donà
lloc a cercles importants d’estudiosos
inquiets; destaquem els que, el segle
XIX, van promoure i vetllaren la restauració del monestir de Santa Maria i
que, més endavant, s’aplegarien en el
que fou denominat Grup de folkloristes
de Ripoll –fundadors de l’Arxiu Museu
Folklòric de Sant Pere i puntals de la
premsa local i comarcal–. El pas del
temps, però, comportava nous reptes
i altres necessitats. El sentit innat que
tenen certes persones de voler entendre millor les circumstàncies que han
dut a forjar tal com és el petit país que
els ha tocat viure, va fer que continués havent-hi la voluntat de transmissió del propi coneixement, lligada a
l’afany de compartir descobertes i raonaments, unit al de fixar en publicacions els treballs realitzats sobre història, economia, indústries, tradicions...
Arribà un moment, però, que gairebé

no existia cap possibilitat de sistematitzar i de donar sortida a les recerques. El 1978, amb la creació del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès es
feia un pas decisiu per cohesionar tot
aquest potencial i poder projectar-lo
a la societat. Fou a partir dels anys
vuitanta quan se n’assegurà la continuïtat, amb l’arribada de les noves fornades d’universitaris competents que
tenien, sobretot, il·lusió i aptituds.
Aquesta revitalització va significar encetar una etapa molt fructífera, que no
s’ha pas estroncat: els espais de debat,
les conferències, la promoció d’obres
literàries o científiques, la creació de
les seccions de música o d’història medieval, la implicació amb la celebració
de commemoracions, l’assessorament
de diversos projectes, l’organització
de cursos, la cooperació amb altres
entitats... El CECR ha contribuït a consolidar la consciència ciutadana i mai
no ha defugit prendre posició sobre
qüestions que li han estat plantejades.
Esdevé alhora un valor intangible en
una societat que es va tornant prosaica i materialista, dins la qual malda
per generar contrast d’opinions.
Quines han estat les seves principals línies de recerca en el marc
del Centre d’Estudis?

La meva tasca ha estat molt més
la de coordinador i editor de les publicacions que no pas la de recerca o
de redacció. De totes formes he aportat diferents treballs, a vegades en
col·laboració amb un segon autor. En
resum es concreten en completar aspectes del nostre museu, en diferents
comentaris biogràfics sobre estudiosos que he conegut, la crònica d’esdeveniments, i també apunts d’art
i de restauració en l’àmbit religiós.
Alhora m’he preocupat sistemàticament de proposar ressenyes –perquè
apareguin en els Annals del CECR– de
les principals obres de temàtica local
i comarcal que veuen la llum, algunes
de les quals les comento jo mateix.
El Centre d’Estudis Comarcals
del Ripollès va ser l’impulsor del
Col·loqui d’Estudis Transpirinencs.
Amb quins objectius s’inicia aquesta activitat? Per què es tria Núria
com a seu del Col·loqui? Que han
significat els Col·loquis per a la
recerca entorn els Pirineus? Com
valora les diferents etapes per les
quals han passat els Col·loquis?
Aquests aplecs, celebrats biennalment des del 1998, tenen la finalitat
de fomentar l’intercanvi humà i cultural entre ambdós costats dels Piri-
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Florenci Crivillé recollint el premi Recercat a Ripoll

neus. Consideràrem que el complex de
Vall de Núria, per la seva significança,
perquè és situat al Ripollès, per ser
lloc de pelegrinatge fronterer, pels
equipaments que disposa, per l’atractiu del cremallera que hi porta, per
la placidesa del paisatge, esdevindria
un espai idoni. Ara, vista l’experiència ja de vuit convocatòries, amb un
més que consolidat nombre de participants i la diversitat d’aportacions
que es reben en cada edició –moltes
de les quals són de procedència universitària–, podem afirmar que queda
demostrada la vàlua científica, social i integradora dels Col·loquis i es
confirma ensems una estimable revitalització dels estudis pirinencs. Després d’un primer recorregut amb força
intervenció de la part, diguem-ne,
francesa –que aviat va minvar fins
a desaparèixer, i en canvi s’hi afegiren aranesos, bascos i andorrans–,
es prengué amb encert el determini
que la responsabilitat organitzativa
passés a l’Institut Ramon Muntaner,
tot i que les actes es continuen publicant des del CECR a través dels
volums Ibix. Dues altres innovacions

transcendents foren escollir un tema
concret que centrés cada trobada i
l’alternar successivament Núria amb
altres indrets pirenaics. Val a dir que
una actuació conjunta i eficaç duta
a terme durant el II Col·loqui, l’any
2000, fou la redacció del Manifest sobre el tancament del Museu Etnogràfic de Ripoll.
Sempre ha estat molt vinculat
al Museu Etnogràfic de Ripoll recentment reobert. Podria explicar
breument la nova línia expositiva i
l’estructuració del discurs que s’ha
triat després de molts anys de reflexió?
Des del primer moment vàrem
tenir perfectament clar que el projecte dels folkloristes ripollesos era
la nostra herència i que la història
i la vocació de la institució eren els
pilars sobre els quals havíem de fonamentar el nou museu. En síntesi,
intentem aplicar l’esperit que mogué,
fa vuitanta-cinc anys, els fundadors,
però la presentació és una altra, amb
formes i llenguatges actuals. L’objectiu és poder explicar i interpretar el

llegat etnològic que ens envolta, més
concretament, el del Pirineu Oriental. La renovada museografia pretén
mostrar de manera didàctica i viva el
divers i ric fons material i immaterial que servem. La coneixença d’elements singulars de la zona ens ha de
permetre abastar-ne una visió global,
mitjançant un discurs modern i atractiu per al públic, articulat sobre les
principals col·leccions, relacionades
amb els pastors, la pagesia, els oficis,
la religiositat popular, la farga catalana, el ferro forjat i les armes de foc
portàtils ripolleses, per entendre un
passat recent, que ens ha d’ajudar a
viure el present i a construir el futur de la nostra societat. A banda de
la difusió, la missió a desenvolupar
ha de ser, a més i per definició, la
d’investigar, documentar i conservar
tot el patrimoni de la comarca, tant
el material com l’intangible, per tal
d’ajudar-nos a reconèixer la nostra
identitat i fomentar el treball i l’estudi del territori. L’atorgament que
se’ns féu del Premi Nacional de Cultura 2012 –en l’apartat de Patrimoni Cultural– pel Consell Nacional de
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la Cultura i de les Arts (CoNCA), va
representar per a nosaltres la millor
culminació de tan llarg procés.
Quina valoració fan en quant a
la resposta del públic després de la
seva reobertura?
Del tot positiva. Encara no arribem als tres anys de la inauguració i
ja l’han vist més de 25.000 persones.
Però sobretot apreciem els comentaris
que obtenim, el noranta per cent dels
quals són encoratjadors. Els visitants
surten complaguts –n’hi ha que fins
i tot emocionats–, i alguns tornen a
venir. És molt agradable que la gent
hi reconegui l’esperit que caracteritzava el museu i valori la nova percepció museística com una evolució
natural i necessària de la institució.
A partir de l’experiència personal a Ripoll i al Ripollès com entén
que haurien de ser les relacions de
col·laboració, complementarietat
o compartiment de projectes entre
museus i centres d’estudis comarcals?
Considero que hauria d’esdevenir
arreu una comunicació activa i trans-

Participants del VI Col·loqui d’Estudis Transpirinencs, Queralbs, octubre de 2009

versal, i més en un moment en què la
cultura es troba en crisi i la majoria
d’institucions tenen dificultats per
dur a terme part de les seves tasques,
essencialment la investigació i la recerca. La cooperació entre museus i
centres d’estudis locals i comarcals
seria la millor eina per seguir fent

avançar línies de treball comunes i
potents. Al meu parer, és cap aquest
desideràtum on s’han d’encaminar
els esforços, per progressar plegats i
aprofundir en el saber.
M. Carme Jiménez
Directora de l’Institut Ramon Muntaner

Col·loqui Internacional
d’Estudis Transpirinencs
L’objectiu dels diferents Col·loquis
Internacionals d’Estudis Transpirinecs,
organitzats des de l’any 1998, és estudiar de manera transversal i interdisciplinar diferents problemàtiques
vinculades als Pirineus, tenint presents
les diferents comunitats i estats que
comparteixen un espai natural i cultural. Són organitzat pel Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, el Patronat
Francesc Eiximenis de la Diputació de
Girona, el Centre d’Estudis Ribagorçans,
la Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner.
Els tres primers Col·loquis van tenir lloc a Núria l’octubre del 1998, del
2000 i del 2002. El primer va acollir
treballs de temàtica diversa; el segon
es va centrar en treballs sobre el món
pastorívol i el tercer va tractar els can-

vis als Pirineus. El 2005 es reprenen
amb la IV edició, incorporant l’IRMU a
la organització i secretaria, amb el títol
La memòria de la muntanya. Recerca,
conservació i difusió del patrimoni al
Pirineu: polítiques, recursos i problemes
(Patrimoni Cultural i Naturals als Pirineus; El desenvolupament pirinenc i les
estratègies presents i futures).
El 2007 va tenir lloc la V edició a
Areny de Noguera, la Ribagorça. Per
primera vegada el Col·loqui va sortir de
Núria. El títol d’aquesta edició va ser
Els poders locals als Pirineus: política,
societat i cultura. (les formes de poder
local: orígens i evolució; cultura política i social del món rural en l’actualitat;
i els nous nuclis de poder: continuïtats,
reinvencions i nous models). La VI edició, l’any 2009, retornava a Núria. El
títol va ser Els Pirineus: Frontera i Con-

nexió? (Història política i economia;
Les relacions culturals transfrontereres;
i present i futur dels Pirineus...entre
tres estats).
La VII edició va tenir lloc a Salardú (Val d’Aran) l’any 2011, amb la proposta de: Els Pirineus Visitats: del segle
XVIII a l’actualitat. (La descoberta dels
Pirineus: dels balnearis a l’excursionisme i els turismes de la modernitat).
El darrer, celebrat a Núria el 2013,
s’ha centrat en l’estudi de la incidència
de la religió als Pirineus al llarg de la
història des de perspectives diverses i
actuals (antropologia, etnologia, història, art i patrimoni, economia i turisme
cultural, política, organització territorial, etc.).
Els resultats del Col·loqui es publiquen a la revista IBIX del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès.
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Hospitals de les Terres de Lleida (edats mitjana
i moderna): un projecte dels Centres d’Estudis
de les Terres de Lleida
El projecte sobre el món dels hospitals i les institucions assistencials des
de l’Edat Mitjana ençà, tot aturant-nos,
de moment, en els temps precedents a
la Revolució Industrial, va néixer amb
la voluntat de trobar un àmbit d’estudis
que fomentés la col·laboració entre els
estudiosos dels diferents centres i amb
un objectiu comú, en aquest cas, la història hospitalària, sens dubte, un dels
grans temes, de la historiografia medieval i moderna, peninsular i europea. En
concret, pel que fa a la Península Ibèrica, el congrés de Lisboa de 1972, dedicat “A pobreza e assistencia aos pobres
na península Ibérica durante a Idade
Média” endegarà tota una sèrie de treballs entre els quals destacaran, a casa
nostra, els dos volums dedicats a “La
pobreza y la asistencia a los pobres en
la Cataluña Medieval”, publicats per la
Institució Milà i Fontanals del CSIC, entre 1980 i 1982, sota la direcció de M.
Riu. La feina dels estudiosos en aquesta
direcció ha vist incrementats els seus
resultats, en els darrers deu anys, gràcies, entre altres, a la continuïtat del
suport de l’esmentada Institució Milà
i Fontanals, en estreta col·laboració
amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
Podem assenyalar, en aquest sentit,
dues fites: l’organització del Congrés
Internacional, realitzat el 2003, sobre
el “Camí de Sant Jaume i Catalunya”,
que influiria, en part, en la necessitat
d’insistir i abordar amb més amplitud i
des d’una mirada interdisciplinar i local
el món dels establiments assistencials, i el Simposi Internacional “Ciutat
i hospital a l’Occident europeu (segles
XIII-XVII)” celebrat a la mateixa seu de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’octubre
de 2009. Un simposi, la publicació del
qual és a punt de sortir, que recollia les
darreres tendències, les noves perspectives en l’anàlisi dels antics hospitals,
des d’una perspectiva polièdrica: l’acció caritativa, la preservació de l’ordre
públic i la pau social, la dinamització
de l’activitat econòmica, l’exercici i ostentació del poder, les manifestacions
del sentiment religiós, la difusió de les

pràctiques sanitàries, l’ús de les noves
tecnologies en l’estudi dels hospitals,
etc. L’objectiu fonamental era, doncs,
l’anàlisi de l’intercanvi, a tots nivells,
produït entre l’espai hospitalari i la
ciutat, però, les conclusions insistiren
en la necessitat d’estudiar, també, els
hospitals i les institucions assistencials
en els llocs petits, en l’àmbit rural, en
les zones de muntanya, tot tenint en
compte la seva ubicació al llarg dels
camins, en les entrades de les valls, en
els passos, etc. Així doncs, la intenció
del projecte té, tot recollint aquest
testimoni i com a primera acció, la recopilació de dades sobre els hospitals
coneguts, ja sigui documentalment,
ja sigui que s’han conservat o que se
n’han conservat algunes restes, per tal
de disposar d’una primera cartografia
hospitalària que abasti fins el final de
l’època moderna o entrat el segle XIX. I
com a accions derivades, l’estudi, protecció i difusió del patrimoni immoble
i moble dels antics hospitals, la participació en projectes d’intervenció, restauració o museïtzació; l’anàlisi de noves fonts per al seu estudi; en la línia
d’allò que ha proposat per al conjunt
de Catalunya, l’Institut de Recerca de
les Cultures Medievals de la Universitat
de Barcelona, un important camp d’investigació del qual es centra en aquest
objecte d’estudi. I en la línia, també,
d’un dels àmbits d’investigació del Grup
de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder i Cultura”, de la
Universitat de Lleida.
La coordinació de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, centre d’on parteix la iniciativa en relació a les Terres de Lleida,
s’explica per la ubicació del mateix, en
l’antic Hospital de Santa Maria de Lleida; un hospital fundat a mitjan segle
XV, el 1453-54, fruit de la col·laboració
entre la Paeria i el Capítol Catedral, i
de la fusió o unificació promoguda
per les dites institucions de diferents
hospitals existents a la ciutat. Malgrat
tot, i per diferents circumstàncies, no
començà a edificar-se fins més tard. Val
a dir que l’antic Hospital de Santa Maria

constitueix, avui, com ha assenyalat el
conjunt de la historiografia, una peça
emblemàtica del gòtic civil a Catalunya.
Altrament, també s’explica la voluntat
de treballar en aquesta direcció per la
recuperació de fons documentals endegada per l’arxiu de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs, com es pot comprovar en el
catàleg publicat l’any 2008. Sobretot,
però, la idea d’un estudi que abraci tot
el territori es reforça, i es fa necessària,
per l’existència d’una bibliografia, més
o menys extensa, però centrada, en un
tant per cent molt elevat, en els hospitals de la ciutat de Lleida i, fonamentalment, en l’esmentat Hospital de Santa
Maria. Uns estudis que, podem dir, prenen importància a mitjan segle XIX amb
el treball de Mariano Olives Roca (17871845), “Hospitales y establecimientos
de caridad y de beneficiencia que hay
y que se sabe que ha habido en la ciudad de Lérida”, capítol que va donar a
conèixer Josep Tarragó Valentines, l’any
1976, i que formava part d’una obra
extensa sobre la història de la ciutat.
A partir d’aquí, disposem d’una tradició
d’estudis, més o menys llarga, que ha
arribat fins els nostres dies, però com
dèiem més amunt, centrada en els hospitals i institucions assistencials de les
ciutats o viles més o menys importants,
destacant sobretot la ciutat de Lleida.
En aquest sentit, de les nombroses dades recollides, a començaments del segle XX, en l’ingent estudi de Joaquim
Miret i Sans sobre els ordes del Temple
i dels hospitalers de Sant Joan, haurem
d’esperar a passada la Guerra Civil per
trobar l’aportació del franciscà Pere Sanahuja, “Historia de la beneficiencia en
Lérida”, una obra extensa de la qual només es va publicar una part, l’any 1944;
la resta encara roman inèdita a l’arxiu
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Posteriorment, ja tindrem els estudis, també
ingents i més coneguts de Josep Lladonosa; entre altres, l’any 1974, la Notícia
històrica sobre el desarrollo de la medicina en Lérida, publicada pel Col·legi Oficial de Metges de Lleida, a banda de les
extenses referències que es troben en
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Restes de la capella de l’antic hospital de leprosos i capella de Santa M.
Magdalena de Cervera (Foto Guillem Roca)

el conjunt de la seva obra historiogràfica, tant en relació a la ciutat com a la
resta del territori. Per la mateixa època,
cal destacar les aportacions de Frederic
Lara Peinado i Josep Trenchs i des de
la mateixa institució, l’I.E.I, l’esmentat
Josep Tarragó Valentines publicarà també diferents articles amb la intenció, ja,
d’oferir una mena de catàleg o d’inventari dels edificis assistencials, el més
detallat possible, de la Lleida medieval.
I per als temps més recents, cal subratllar la recerca, especialment, de Prim
Bertran en relació a l’hospital del Sant
Esperit, del mateix Prim Bertran i d’Antoni Conejo pel que fa a la Pia Almoina
de la Catedral de Lleida i a l’antic hospital de Santa Maria, o de Francesc Fité,
tot enfocant l’estudi dels hospitals des
de la vessant del pelegrinatge. Pel que
fa a la resta de poblacions del territori,
la bibliografia és certament, com apuntàvem, molt menor. Tanmateix, cal subratllar el protagonisme dels hospitals
de Cervera, especialment els treballs
dedicats a l’hospital de Castelltort de
Josep M. Llobet i de F. Xavier Ribera,
sense oblidar les referències a hospitals
que trobem en diferents monografies
locals, com les dedicades a Àger, la Seu
d’Urgell, Agramunt, Artesa de Segre,
Balaguer, Bellpuig, Anglesola, Alcarràs,
Alguaire, les Borges, Juneda, Guissona,
Tàrrega etc., tal com fou recollit pel Dr.
Jacint Raventós en els volums corresponents de la col·lecció “Història dels
Hospitals de Catalunya”, publicats per
Pagès Editors, l’any 2002. Els volums
aporten, efectivament, una síntesi de
la informació coneguda fins a aquells
moments, així com les referències bi-

Detall del claustre del nou edifici de l’hospital de Berenguer de Castelltort
de Cervera, iniciat el 1733. El primer, de finals del segle XIV, es destruí
per construir l’edifici de la Universitat de Cervera (1717)(Fotografies de
Guillem Roca)

bliogràfiques bàsiques generades pels
esmentats estudis locals. I, tot i que
algunes poblacions compten amb nous
treballs, i prou exhaustius en relació a
la presència d’hospitals i cases d’hospitalitat en totes les seves varietats
(cal recordar aquí la importància de
les cases vinculades als ordes militars,
sobretot els hospitalers de Sant Joan,
i als ordes menors, com els antonians,
l’orde de l’Esperit Sant o els trinitaris),
cal començar per revisar, en alguns casos, i sobretot, utilitzar més en aquesta
direcció —en la mesura que sigui possible i si hi són o es conserven— els
registres parroquials, que els podem
tenir més a l’abast; especialment els
llibres d’òbits, on pot aparèixer el fet
que algú hagi mort a l’hospital, que
sol ser una casa del poble amb funció
“hospitalera”, en el sentit ampli d’acolliment de pobres i pelegrins dels hospitals antics. I cal, encara en l’àmbit
parroquial, revisar els manuals notarials
parroquials existents, com és el cas de
les Borges Blanques, Verdú….etc. Altrament, i per posar només un exemple
més de les diferents possibilitats dels
llocs on encarar la recerca, cal revisar
els llibres de visita pastorals, dipositats
en els arxius capitulars i diocesans, on
no només es passa visita a les instal·
lacions, ans també als llibres de comptes, d’administració dels recursos, etc.
Fixem-nos en unes visites, encara que
ja de 1820-30, dels bisbes de Lleida
Rentería i Colmenares, estudiades per
M.Camps Clemente i M.Camps Surroca:
els prelats inclouen un qüestionari que
han de complimentar els respectius
rectors. I entre les diverses preguntes,

trobem “si hay en el pueblo alguna
casa de misericordia, hospital general o
particular. Quién lo ciuda y administra;
su patronato, censos y efectos, limosnas y los pobres que se curan cada año,
de que dolencias y quien toma cuentas…”. I aleshores apareixen els hospitals d’Alguaire (santjoanistes, ja ben
conegut), Almenar, les Borges, la Granadilla, Juneda, Seròs, Sudanell…etc.
Sens dubte, i sense oblidar el recurs
obligatori als “clàssics” Floridablanca,
Zamora, Villanueva, Flórez, Sáinz de
Baranda, etc. Cal, però, revisar molta
més documentació, escrita, arqueològica, artística, urbanística, i fer-se noves
preguntes que ens ajudin a entendre
millor la situació, funció, necessitats,
d’aquests hospitals, sobretot els rurals, del territori, de la plana i de la
muntanya, generalment petits, però
no sempre. Preguntes en relació a la
vinculació amb els processos de conquesta i repoblament, i les diferents
senyories que s’implanten; a les vies
de comunicació i el control de les
mateixes, ja sigui econòmic, polític o
espiritual; en el marc de les relacions
camp-ciutat; en el marc dels canvis
que es produeixen en les mentalitats
en relació a la caritat, especialment
a partir del segles baixmedievals, etc.
Com dèiem, doncs, a l’inici, des d’una
mirada polièdrica. En això, entre altres projectes, tractem d’estar i unir
esforços els centres d’estudi de les
Terres de Lleida. El projecte és, sens
dubte, engrescador.
Joan J. Busqueta
Guillem Roca

i la col·laboració de
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Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià
Monestir de Poblet
El dia 10 de març de 1980, deu dies
abans de les eleccions al segon Parlament de Catalunya del segle XX, el president de la Generalitat de Catalunya de
1954 a 1980, primer a l’exili i des de
1977 a Catalunya, Josep Tarradellas i
Joan va fer pública la seva voluntat de
dipositar en el monestir cistercenc de
Poblet el seu arxiu i el dia 23 d’aquell
mateix mes es va dur a terme l’acte simbòlic del dipòsit i acceptació del fons
documental del president Tarradellas al
monestir de Poblet, quedava així constituït l’arxiu que porta el nom de Montserrat Tarradellas i Macià, filla del president. Va ser un acte transcendental
perquè, per primera vegada després de
molts segles, es reunien personalitats
que representaven el conjunt dels pobles de l’antiga Corona d’Aragó i de Navarra, guiades per una ferma voluntat
d’afirmació de la vella història comuna.
L’any 1359, Pere III el Cerimoniós
feia dipositar a la biblioteca del monestir de Poblet les cròniques dels reis
d’Aragó que l’havien precedit i vint anys
després lliurà tots els seus llibres de caràcter històric, que fins aquell moment
havia anat aplegant, amb la finalitat
de constituir a Poblet un fons de llibres
que expliquessin les grans conquestes i
altres fets duts a terme per la dinastia
enterrada en el mateix monestir. És evident que Pere III s’avança al seu temps,
era l’inici del que podia haver estat, molt
més endavant, una Biblioteca Nacional.
Després de cinc-cents anys, la primera autoritat de Catalunya sorprèn

amb la decisió de deixar tot el seu fons
documental, gràfic, de publicacions i biblioteca, amb un gest que recorda el de
Pere III.
L’òrgan de govern que vetlla per
aquest arxiu és el Patronat de l’Arxiu
Montserrat Tarradellas i Macià integrat
per vint-i-dos membres. Onze membres
representants de la família Tarradellas
nomenats en l’actualitat pel senyor Josep Tarradellas i Macià, fill del president,
i onze per la comunitat monàstica,
designats pel Pare Abat Josep Alegre.
La totalitat del fons documental fou
cedida al Monestir de Poblet en concepte de dipòsit mentre visquessin el M.
H. Sr. Josep Tarradellas i Joan i la seva
esposa Antònia Macià de Tarradellas. A
la seva mort, la comunitat monàstica
va passar a ser propietària dels béns dipositats, amb les obligacions inherents
al títol de propietari. Qui pot autoritzar
la consulta d’aquests documents és el
Consell Executiu del Patronat Montserrat Tarradellas, format per tres membres
del Patronat: el Pare Abat i els senyors
Josep Tarradellas i Macià i Josep M. Bricall i Massip.
El president Tarradellas va guardar
durant prop de quaranta anys d’exili,
documents de tota mena que va conservar escrupolosament. Si va poder realitzar aquest seu propòsit fou, en gran
part, gràcies als seus pares, Salvador
Tarradellas i Rovira i Casilda Joan i Julià, que conscients del que representava
pel seu fill el seu arxiu varen aconseguir
salvar-lo al moment de la invasió ale-

manya a França, guardant-los amb gran
encert en bidons segellats i enterrats a
la seva finca de Saint-Martin-le-Beau.
Van tenir tres escorcolls per part de
l’exèrcit alemany i no els varen trobar i
avui estan en perfecte estat de conservació per a poder ser consultats.
Dissortadament, a Catalunya i als
altres pobles d’Espanya, la documentació personal dels fets que van passar en
el transcurs del segle XX es pot dir que
és quasi nul·la. Els homes que més van
intervenir en la vida de l’Estat i que més
responsabilitats van tenir en el govern
del país, generalment no han deixat
testimonis ni de les seves actuacions ni
de la dels altres.
A l’Arxiu de Josep Tarradellas i Joan
hi ha prop de dos milions de pàgines de
documents que s’estructuren en set sèries i en les següents seccions: política,
església, personal, hemeroteca, reproduccions, biblioteca, donacions i Arxiu
Montserrat Tarradellas i Macià.
Aquest arxiu aplega 93.088 cartes
escrites o rebudes des de 1939 fins l’any
1977; 22.099 del període 1977-1980 i
22.377 des de l’any 1980 a 1988. La biblioteca personal consta 11.032 llibres,
dels qual 1.527 estan dedicats pels seus
autors i pel que fa referència a publicacions en conserva 6.035, amb 637
títols diferents i la primera publicació
data de l’any 1876 i el fons gràfic consta de 33.844 fotografies i cal destacar
les 1.182 de les Indústries de Guerra.
L’any 1985 el president Tarradellas
va donar trenta-vuit pel·lícules en con-

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

l’arxiu
cepte de dipòsit a la Filmoteca de la
Generalitat de Catalunya, essent tres
d’elles de la productora Laya Films del
Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya de 1936-1939.
Darrerament l’Arxiu s’ha vist incrementat amb cinquanta-una noves donacions de persones coetànies al president Tarradellas.
L’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià ha publicat, amb la finalitat de fer
conèixer el seu fons documental, dotze
volums de textos inèdits del president
Tarradellas titulats: Dos Mesos i mig al
Departament de Cultura; Declaracions
del 19/7/1936 al 3/4/1937); Articles,
Pròlegs i Discursos del 13/4/1937 al
31/12/1938); Conferències pronunciades pel M.H. Sr. Josep Tarradellas la Universitat Menéndez y Pelayo i a l’Ateneu
de Maó; Tarradellas o la reivindicació de
la memòria; La Indústria de Guerra a Catalunya (1936-1939); L’obra de govern
de Josep Tarradellas (1936-1977); Crònica de la Guerra Civil, Volum 1 i 2; Ordre Públic i violència a Catalunya (19361939); Josep Tarradellas, Dels orígens
a la República (1899-1936); Josep Tarradellas, La Guerra Civil (1936-1939).
Estan en preparació: Josep Tarradellas,
L’exili (1939-1977) i Josep Tarradellas,
El retorn (1977-1988).
Primer l’any 2006 i després el 2008,
es signen uns convenis de col·laboració
entre la Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Caixa de Catalunya i l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià que permeten ampliar
les instal·lacions de l’Arxiu i digitalitzar
el seu fons documental a través de l’empresa Artyplan.
L’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià l’any 2007 organitza junt amb la
Generalitat de Catalunya i amb motiu
de commemorar el trentè aniversari del
retorn del president Tarradellas, el primer simposi d’història sobre Josep Tarradellas i Joan des de 1936 fins 1977.
El 10 de febrer de 2010, la Diputació de Tarragona i la Universitat
Rovira i Virgili van signar un conveni
amb el Monestir de Poblet per l’accés
i difusió dels fons culturals de l’Arxiu i
del Monestir amb el suport de les tecnologies de la informació, les comunicacions i les eines de reconeixement
de caràcters. Aquesta col·laboració
amb la Universitat i la Diputació de

Tarragona permet fer accessible des
del catàleg col·lectiu de les universitats catalanes el catàleg de la Biblioteca del Monestir que actualment
compta amb més de 100.000 volums,
separats en tres apartats principals:
llibres, revistes i articles de revista.
La Universitat Rovira i Virgili aporta
la solució tecnològica, els serveis i els
recursos que, de comú acord, puguin ser
objecte de tractament de tex. El projecte es realitza amb els recursos propis de
la URV i de les empreses tecnològiques
associades amb qui s’ha dissenyat una
solució global de gestió i seguretat.
El 14 de març de 2011, es va signar un conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a facilitar als
seus alumnes d’història contemporània
la consulta de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià que preserva un importantíssim patrimoni documental i gràfic
dels anys de la Guerra Civil, una part del
qual té una molt estreta vinculació amb
les condicions de vida i de treball i una
altra amb l’esforç bèl·lic i la producció
industrial de guerra.
Em plau deixar constància que si
l’Arxiu Tarradellas avui és el que és, es
deu a l’ajut inicial de l’Obra Social de
La Caixa i sobretot de la Diputació de
Barcelona. Aquesta Institució també
és hereva del llegat que va deixar el
president Tarradellas com a president
de la Diputació de Barcelona de 1977
fins 1980 i ens ha finançat amb tots els
mitjans que han fet falta per a poder
catalogar tot l’Arxiu. Com he dit abans,
ara podem digitalitzar l’Arxiu gràcies a

la Conselleria d’Economia i Finances a
través de l’Obra Social de Catalunya Caixa i La Caixa.
Darrerament, també podem realitzar
el tractament de text de tota la documentació digitalitzada mitjançant el
suport financer i material de la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira
i Virgili.
La reivindicació dels fons documentals és ben patent però, afortunadament el dia a dia posa les coses al
seu lloc i avui es pot desmentir el que
durant molts anys s’havia dit que l’Arxiu Tarradellas era un arxiu tancat i que
només hi havien quatre còpies de paper
de diari. Es fa difícil pensar que es pot
fer una tesi doctoral parlant de la guerra civil i de l’exili sense haver consultat
aquest Arxiu, perquè quina importància
té que els instruments d’una activitat
cultural siguin a Barcelona, Sant Cugat,
Girona, Tarragona, Lleida o a Poblet?
L’important és facilitar la labor dels
estudiosos, dels investigadors, dels historiadors, és a dir, de tots aquells que
estan treballant per recuperar la nostra
història i crec que parlar de l’Arxiu Tarradellas com arxiu tancat i de què és el
Salamanca de Catalunya pertany al món
de les banalitats.
El president Tarradellas va defensar
la Generalitat que Espanya havia acceptat durant la República, quan Espanya
podia parlar clarament i, ara, la consulta i verificació dels seus textos estan
a l’abast de tots els historiadors que,
sigui quina sigui la seva ideologia política, els interessi conèixer a través de la
constància escrita la veritat del que va
passar. Aquesta donació del seu arxiu
al Monestir de Poblet al president Tarradellas li va produir una immensa satisfacció, perquè estava segur que seria
un referent de consulta obligada per als
estudiosos interessats en aquesta etapa
de la nostra història més recent.
En Josep Tarradellas i Joan tenia
l’obsessió de què només a través de la
constància escrita i gràfica les noves
generacions podrien evitar els errors
que es van cometre durant la guerra civil i l’exili i aquesta és la finalitat de les
persones que tenen la responsabilitat
de gestionar el seu Arxiu.
Montserrat Catalan i Benavent
Directora
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L’Andorra elèctrica

El Museu de l’Electricitat i el Camí Hidroelèctric d’Engolasters són dues
apostes de FEDA per donar a conèixer una part de la història d’Andorra
molt lligada a la producció d’energia
El desenvolupament energètic
d’una comunitat marca, de manera vital, la seva evolució. La capacitat de
produir o disposar de l’energia sufi
cient per avançar és un dels elements
que permet fer progressos socials i
industrials. Andorra no n’és una excepció i Forces Elèctriques d’Andorra
té com un dels seus objectius en
l’àrea de responsabilitat social, divulgar com ha estat la implantació de
l’electricitat al Principat. Des que, a
principis del segle XX, s’instal·lés a
Andorra la primera empresa hidro
elèctrica, la història del país i la seva
transformació o modernització ha
anat molt lligada a l’electricitat. El
pas d’un territori ramader a una destinació turística de primer ordre no ha
estat aliè als avenços energètics. Per
mostrar tot aquest procés, FEDA ofereix dues activitats a les persones que
viuen a Andorra i també als visitants
de fora, el Museu de l’Electricitat MW
i el Camí Hidroelèctric d’Engolasters.
El Museu de l’Electricitat MW
El MW Museu de l’Electricitat és
una creació de Forces Elèctriques
d’Andorra i es va inaugurar el dia 2
d’abril del 2009. La finalitat d’aquest
museu és apropar, sobretot als estudiants nacionals i a tots els seus
visitants, la història de l’electricitat
d’Andorra. El museu està situat a la
planta baixa de l’edifici de la central hidroelèctrica de FEDA. Aquesta
central es va posar en funcionament
l’any 1934 i avui dia és la principal
font de producció d’energia elèctrica
d’Andorra.
L’edifici de la central és un bé
considerat patrimoni d’interès cultural d’Andorra per la seva arquitectura
de granit i per representar la modernització del país. El museu està situat
en un edifici vital on està ubicat el
centre de control i explotació, punt
neuràlgic de l’energia elèctrica del
país, i on el visitant podrà veure en

Exterior de Museu

funcionament les turbines que generen electricitat.
Actualment l’espai es divideix en
dues parts, una amb una exposició
permanent i l’altra amb mostres temporals dedicades a diferents temes. La
part permanent del Museu MW ofereix
el vessant més didàctic i històric de
l’electricitat amb una mostra d’objectes relacionats amb la seva evolució, i
una part en què s’explica què és, d’on
ve i com es genera. També hi ha una
secció cronològica amb la història de
l’electricitat a Andorra des de l’any
1909.
Aquesta part es completa amb una
sala d’experiments didàctics que permet una interactivitat al visitant que
pot realitzar diferents experiments i
la sala de màquines, una impressionant estança que allotja els tres generadors de la central hidroelèctrica.

El Museu de l’Electricitat acull
habitualment exposicions temporals.
Actualment s’hi pot veure la que porta per títol “Camins per al progrés”.
Es tracta d’una exposició fotogràfica
sobre la construcció de carreteres al
Principat que explica des dels primers
intents d’Andorra per obtenir les carreteres fins a la concessió de FHASA
que va comportar la tan desitjada
construcció de les vies de comunicació modernes del país. Aquesta
exposició temporal consta d’un gran
número de fotografies seleccionades
amb molta cura, mostrant pas per pas
l’avanç en l’obtenció de les carreteres
d’Andorra. Aquest seguit de fotografies va acompanyat de reproduccions
dels documents de les concessions
originals, llibretes dels enginyers,
mapes, plànols, fulls salarials... que
donen detalls molt curiosos i inte-
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Interior Museu permanent

ressants de les formes de treballar
d’aquells temps.
Tots aquests elements en conjunt
ens possibiliten veure l’abast dels esforços i els treballs que s’han realitzat
al llarg del temps per obtenir aquelles
carreteres tan desitjades.
El Camí Hidroelèctric d’Engolasters
L’activitat del Camí Hidroelèctric
d’Engolasters es va posar en funcionament l’estiu del 2010 i ha estat un
èxit des de llavors. Es pot considerar
aquesta activitat una visita complementària a la del MW Museu de l’Electricitat ja que es visiten les instal·
lacions de captació d’aigua que
alimenten la central hidroelèctrica.
Però, no obstant, aquesta activitat gaudeix d’un rerefons molt més
important pel que fa a la seva vessant
històrica, que ens dóna la possibilitat de fer una ullada als orígens dels
grans treballs que es van realitzar a
Andorra als anys 30: des de l’esforç

Exposició temporal

Exterior de Museu

que va suposar construir totes les
instal·lacions situades al voltant de
l’estany d’Engolasters fins a les repercussions que aquestes van tenir per
a la societat andorrana de l’època.
Les indicacions que es donen durant
aquesta visita guiada ens portaran a
l’època de les construccions, i s’explicaran les formes de treballar dels
obrers que són molt diferents a les
que podem veure avui en dia.
Un punt molt important de la visita és fer veure als visitants l’esforç
i l’èmfasi que l’empresa FHASA va posar en integrar les instal·lacions i les
construccions a la natura que envolta l’estany d’Engolasters i la Vall del
Madriu. Aquests esforços, avui en dia,
FEDA els segueix realitzant en tots els
seus projectes.
Potser el més sorprenent de totes aquestes construccions i instal·
lacions que daten dels anys 30 és que
segueixin sent una part activa de la
cadena de producció d’electricitat a

Andorra i que gràcies a elles podem
generar any darrere any, amb la força
de l’aigua, d’un 15 a un 16% de l’electricitat que consumim a Andorra.
Les instal·lacions es veuen en un
passeig d’una hora i mitja durant el
qual es visiten els punts següents: la
Casa de Guardes, la presa, l’estany, la
vàlvula de capçalera, la galeria interior de la presa, el polvorí i el camí
dels matxos.
Durant els darrers dos estius s’han
organitzat una sèrie de visites nocturnes que s’han tancat amb un èxit
rotund i amb totes les places esgotades. Amb la llum de frontals o lots
els visitants podien fer el recorregut
acompanyats del guia envoltats de la
màgia de la nit.
El Museu de l’Electricitat MW i el
Camí Hidroelèctric d’Engolasters són
dos projectes emmarcats dins de la
responsabilitat social corporativa de
FEDA i en la voluntat de retornar valor al país.

Camí Hidroelèctric dia/nit
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CAIT. Centre d’Anàlisi Integral del Territori (2013). Altafulla i Torredembarra
1950-2010. Arxiu d’arquitectura moderna en el seu context urbanístic.
Torredembarra / Altafulla: Centre
d’Estudis Sinibald de Mas; Centre
d’Estudis d’Altafulla, 222 p.

Petit i Gil, Jordi (2013). Sant Andreu
de Palomar durant la Guerra del Francès. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias.
(Llibre De Finestrelles 7). 216 p.

Aquesta publicació és un extens
catàleg de l’exposició presentada durant el 2013, realitzada pel Centre
d’Anàlisi Integral del Territori (CAIT)
de la URV, sobre alguns edificis construïts a Torredembarra i Altafulla a
partir dels anys 50 del segle XX. Un
projecte lligat amb la col·laboració
dels centres d’estudis de les poblacions veïnes de Torredembarra i Altafulla del Baix Gaià. Per aquest motiu és ja un interessant projecte de
col·laboració entre dos centres per
tractar una temàtica concreta com és
l’arquitectura moderna més significativa construïda a partir de l’evolució
urbanística de les dues poblacions.
El llibre conté dues parts diferenciades i complementàries. La primera
presenta els deu edificis objecte de
l’exposició amb les dades tècniques
de cada obra: tipologia, arquitecte,
lloc, data construcció, mesures de
l’obra, sistema constructiu, etc., més
un seguit de plànols i fotografies i
una memòria descriptiva. La segona
part contempla l’anàlisi del edificis
realitzada per diversos autors des de

la perspectiva actual
Com esmenten els coordinadors
del projecte “l’arquitectura que s’ha
produït a les dues viles durant aquest
període ha esta notable en alguns
casos i un fracàs de dimensions considerables en d’altres”, per això l’interès de la proposta centrada en la valorització de construccions notables
amb l’afany de exemplificar per a la
preservació i la noves planificacions.
Les construccions objecte d’estudi són: Quatre Motels de Josep Maria Sostres ( Tor- 1954), Hotel Lider
de Josep Maria Monravà (Tor-1956),
“Casas gemelas” d’Antoni Moragas
(Tor-1959), Casa de Colònies Dormund d’Oriol Tintoré (Tor-1963),
Casa Ferràndiz de Rafael de Cáceres
(Alt-1970), Casa Manolo de Guillermo
Bertólez, Javier Ferrandiz i Xumeu
Mestres (Alt-1984), Escola la Portalada de Pau Pérez i Jordi Bergadà
(Alt-1987), Institut Torredembarra de
Josep Llinàs (Tor-, 1996), Far de Torredembarra de Josep Llinàs (1999), i
Restauració del Castell de Torredembarra de Xavier Olivé (2000).

El proppassat dia 2 de desembre
de 2013 es va presentar una recerca
molt acurada i completa sobre els fets
que van tenir lloc a Sant Andreu de
Palomar en el transcurs de la Guerra
del Francès (1808-1814). Conflicte de
caràcter internacional que va estendre pel nostre país les conegudes amb
el nom de “guerres napoleòniques”
i que va significar l’ocupació de tot
l’Estat espanyol per part de l’exèrcit
francès. S’han escrit molts llibres
sobre aquesta guerra, tant des del
punt de vista espanyol com català,
però mai no s’havia dedicat un estudi profund d’aquest conflicte en clau
localista i centrat concretament en
el poble de Sant Andreu de Palomar.
El Pla de Barcelona va patir molt, va
rebre els saquejos dels francesos que
volien menjar dels camps per abastir
les seves tropes i, a més, els pagesos
sofriren les ocupacions de les milícies
catalanes que intentaven recuperar la
ciutat. Els andreuencs es van trobar
sovint enmig d’un foc creuat del qual
era impossible escapar.
Amb Sant Andreu de Palomar

ocupat pels soldats francesos, per
militars espanyols o per la milícia
catalana, els andreuencs van patir
de valent la guerra. En aquest llibre
es vol recuperar la història perduda
i fer constar la lluita i la resistència
dels habitants d’aquest poble del Pla
de Barcelona.
L’autor del treball de recerca és
l’arqueòleg i historiador andreuenc
Jordi Petit i Gil (1978). Petit ha realitzat un treball d’investigació amb
profunditat tot descobrint aspectes
inèdits o poc estudiats fins el moment. La lectura del qual es fa amena tot sent rigorosa al mateix temps.
A tenir en compte la biografia dels
principals protagonistes del conflicte
bèl·lic que acompanyen el text narratiu dels fets, raó que ajuda a entendre
i comprendre molt més els esdeveniments històrics. El llibre ha estat editat pel Centre d’Estudis Ignasi Iglésias amb el recolzament econòmic de
l’Institut Ramon Muntaner i del Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament
de Barcelona.
Galdric de Rocabruna
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Miscel·lània d’Estudis Santjustencs
XVIII. Sant Just Desvern: Centre d’Estudis Santjustencs, (2013), 377 p.

Annals del Patronat d’Estudis d’Olot i
Comarca [Olot], núm. 24 (2013). 440p.
[Edita: Patronat d’Estudis Històrics
d’Olot i Comarca]

En vint-i-cinc anys d’existència el
Centre d’Estudis Santjustencs ha publicat 18 números de la Miscel·lània
d’Estudis Santjustencs. El número de
2013 inclou quatre articles: “Aquella
nit d’octubre. 75 anys del bombardeig
de Sant Just Desvern” de Juli Ochoa
i González, “Els Tudó. 120 anys en la
història de Can Ginestar (1696-1816)”
de Coral Torra i Pannon, “La mesura
del temps, els rellotges de sol a la vall
de Sant Just Desvern” de Jordi Cunties
i Vilanova i Miquel Almela i Casanova,
i finalment l’article “125è aniversari
dels estucadors Campreciós”.
L’article de Juli Ochoa aprofundeix
en el bombardeig sobre Sant Just la
nit del 8 al 9 d’octubre de 1938, gairebé circumstancialment, per un avió
tocat en el bombardeig efectuat a
Barcelona que per poder arribar a la
base de Mallorca va haver de llençar
les bombes, fent-ho damunt de les
cases de Sant Just Desvern. És un
article profusament il·lustrat amb
imatges i documentació que situa els
bombardejos sobre Barcelona i altres
poblacions, identifica i documenta les

aviacions italianes i alemanyes participants, parla de la defensa antiaèria
de Barcelona i de l’aviació republicana, utilitza testimonis que visqueren
els bombardejos, i finalment relata els bombardejos d’aquell dia que
afectaren Sant Pere Màrtir, les Corts,
Sants, Hostafrancs i el port.
Coral Torra entra extensament a
estudiar la família Tudó, a partir de
la compra efectuada pel botiguer de
draps de Barcelona Jacint Tudó de
can Duran, —can Ginestar— que serà
coneguda des d’aleshores com a can
Tudó. Torra contempla l’ascens familiar, les relacions amb les institucions
i la monarquia fins arribar al declivi i
la venda de les propietats ja en època
de Ferran VII. S’acompanya amb les
genealogies de les famílies Tudó, Duran i Ginestar.
La Miscel·lània es completa amb
un estudi del rellotges de sol de la
vall de Sant Just amb un conjunt de
fitxes descriptives i finalment amb un
treball sobre els estucadors Campreciós basat amb les experiències familiars i les tècniques emprades.

Aquest nou número de la revista
“Annals del Patronat d’Estudis d’Olot
i Comarca” és el número numero 24
d’aquest històric centre d’estudis de
la Garrotxa que l’any passat commemorava els vuitanta anys de la seva
creació. Aquest anuari està dividit
en quatre grans blocs: el primer és
una “Miscel·lània”, amb articles
sobre “l’evolució arquitectònica de
Sant Martí de Capellada a Besalú”,
per Lluís Bayona i Lluís Buscató; “salut i malaltia a Olot al segle
XVIII”, per Miquel Puig; “el republicanisme a Olot durant al Restauració
borbònica”, per Joan Barnadas i “la
Biblioteca Popular d’Olot” per Laura
Canalias.
El segon bloc és “Finestra Oberta”
amb articles monogràfics dedicats a
la Guerra del francès i els actes de
commemoració dels dos-cents anys
d’aquest esdeveniment a Olot i la
Garrotxa. Comença Josep Catà amb
una visió de la guerra del francès a
Olot i Comarca; Carlos Díaz explica
“una visió militar”; Germán Segura
descriu l’anomenada “Guerra de Mos-

sèn Rovira”; Maties Ramisa reflexiona sobre “Una interpretació política”
i Genís Barnosell sobre “les conseqüències socials i econòmiques”.
El tercer bloc són articles dels
treballs guanyadors dels Premis J.
Pujiula i S. Reixach del 2012: de
l’àmbit de tecnologia “Matemàtiques
de colors” d’Ariadna Matabosch; de
l’àmbit de ciències naturals “Mongetes estressades” de Sílvia Prat,
de l’àmbit social “La batalla contra
l’oblit. La guerra civil a Sant Jaume
de Llierca” de Mireia Coma; de l’àmbit humanístic “Còpia certificada. Els
titulars esportius del 9Nou” de Carla
Riera i , per acabar, de l’àmbit d’estudis comarcals “no lluitis contra les
forces, aprofita-les!” d’ Agustí Arbós.
La publicació finalitza amb
l’apartat Bibliografia on hi ha una
completa ressenya de Pere Gómez i
Lu Planagumà sobre el llibre “Epistolar de l’exili de Joan Roura-Parella”;
un recull de la bibliografia comarcal
editada al 2012 i al 2013; les normes
de publicació i el llistat de membres
del PEHOC.
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Barrull Perna, Carles i Espuny Arasa,
Elena (coords.) Els jocs en la història.
Editorial Afers, Institut Ramon Muntaner, Ajuntament de Móra la Nova,
Ajuntament d’Ascó (Catarroja, 2013),
433 p.

Aquest publicació correspon a les
ponències i comunicacions que es
van presentar al Congrés Internacional «Els jocs en la història», realitzat
els dies 18 i 19 de maig de 2012 a
Móra la Nova i Ascó (La Ribera d’Ebre)
i ha comptat amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Privada
Mútua Catalana. El llibre recull fins a
trenta-nou articles que mostren diferents recerques, experiències i reflexions sobre la utilització dels jocs
tradicionals i el foment del joc des de
vessants diferents: les noves tecnologies, l’ensenyament, l’ensenyament
no formal, la festa o el turisme, entre
d’altres.
El llibre comença amb un article
de Guy Jaouen, president de l’Association Europeénne des Jeux et
Sports Traditionnels—AESJT—i de la
International Traditional Sport & Games Association3 —ITSGA va on va
explicar l’experiència de l’Associació
Europea de jocs i esports tradicionals
s’estructura sobre quatre àmbits
«Els jocs en el segle XXI: noves
tecnologies i ensenyament»— aborda
la relació entre les noves tecnologies i l’ensenyament en l’actualitat a
través de reflexions i experiències de
projectes

A l’àmbit «Jocs, comunitat, festa, turisme i ensenyament no formal»
presenta el joc com a una eina per a
conèixer i participar de la realitat més
propera, per apropar-nos a les fires, a
la festa, al patrimoni, a les tradicions
i a la història d’una comunitat.
Al tercer àmbit “Les dimensions
patrimonials del joc; cultura material i cultura inmaterial” es centra en
els elements materials i immaterials
vinculats al joc i en els diferents espais que s’han creat per a conservar i
donar a conèixer el patrimoni vinculat
al joc
El darrer ámbit, el de temàtica
lliure, presenta articles que abarquen
diferents aspectes dels altres àmbits
vinculats amb el món del joc tradicional com són els Erasmus, a la interculturalitat, a la història, a la llengua,
la música o als museus.
En aquesta edició, els investigadors, molts d’ells vinculats a centres
d’estudis, presenten els resultats o
els projectes des d’una vessant interdisciplinària explicant experiències o
recerques sobre jocs tradicionals que
afecten a diferents contrades de Catalunya (el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, i les Terres
de l’Ebre) fins al País Valencià, l’Aragó, Galícia, Portugal i França.
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