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editorial

Commemoracions catalanes del 2014
Commemorar és una pràctica que totes les comunitats humanes realitzen. Per
moltes raons: per estimular la memòria
històrica, però també com a propòsit de
futur; per legitimar el poder o per combatre’l; per convertir fets negatius del passat
en reivindicació alliberadora del present;
com a coneixement però també com a
manipulació; com a repte o com a rutina.
En les commemoracions cal observar atentament els propòsits i els interessos que
han motivat la celebració. Les commemoracions històriques generen la seva pròpia
història i d’un fet reivindicatiu prohibit
podem passar a la institucionalització més
rigorosa, o de l’exaltació més pomposa,
en poques dècades podem passar a la vergonya d’haver-ho fet. Dependrà de molts
factors: si es produeix sota un paraigües
dictatorial o en plenes garanties democràtiques, o en quin lloc o país es commemori
i segons quina història local o nacional hi
hagi al darrera.
En tota circumstància commemorativa
hi ha el perill que es desenvolupi amb poc
gruix de coneixement històric. Contràriament existeix l’oportunitat de dedicar recursos significatius a incentivar la recerca
històrica rigorosa i a la divulgació objectiva. I és també una ocasió per a propiciar
que la societat mostri un més gran interès

per la història. Enguany a Catalunya s’encavalquen dues commemoracions: el tricentenari de la derrota final de la Guerra
de Successió i el centenari de la constitució de la Mancomunitat de Catalunya. Dues
commemoracions de caire molt diferent
que pesen molt en les circumstàncies polítiques actuals. Segurament no serà fàcil
trobar unanimitat en el balanç final, però
si que ens cal constatar que a nivell historiogràfic s’ha produït la presentació de
recerques i produccions editorials sobre
la guerra de successió d’un gran nivell —
fruit de treballs de llarga durada— i també d’una nombrosa quantitat de propostes
expositives destinades a divulgar ambdues
commemoracions.
Molts centres d’estudis, sigui a partir
de recerques locals o d’activitats divulgatives, s’han sumat a les commemoracions.
Des de la CCEPC i l’IRMU s’ha organitzat el
IX congrés “Després de les Noves Plantes.
Transicions i canvis a les terres de parla
catalana” celebrat el passat mes de febrer
a Cervera, amb una bona participació i un
elevat nivell d’aportacions. I ara endeguem
un projecte col·lectiu sobre la Mancomunitat de Catalunya en el qual és necessària
la implicació de la recerca local: “Els diputats de la Mancomunitat. Qui eren i quines
van ser les seves aportacions”.

El IX Congrés de la CCEPC celebrat a la Universitat de Cervera.
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des de la universitat

Associacionisme i sociabilitat a Catalunya,
1870-1980
El grup Grup de recerca consolidat
Ideologies i Societat a la Catalunya
Contemporània (ISOCAC) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) (http://
isocac.blogspot.com.es), està realitzant el projecte de recerca “Els espais
i la memòria de la sociabilitat popular
a la Catalunya contemporània” subvencionat pel Ministerio de Economía
y Competividad. L’equip investigador
està format per la Dra. Montserrat Duch
(coordinadora de l’equip), el Dr. Ramon
Arnabat, el Dr. Xavier Ferré, el Dr. Antoni Gavaldà, el Dr. Josep M. Pons, i el Dr.
Jordi Roca.
La recerca endegada pretén caracteritzar l’evolució de la sociabilitat
popular catalana entre 1870 i 1980, inserida en una societat que camina cap
a la seva condició plenament industrial
amb les subsegüents implicacions en el
conflicte sociopolític. A Catalunya, l’expansió de les entitats i associacions de
base popular iniciada mitjan segle XIX,
arribaria al seu màxim desenvolupament
amb la Segona República i l’autonomia
catalana. La repressió franquista posterior pretenia fer desaparèixer d’arrel
les cultures polítiques vençudes en la
guerra civil que inspiraven i sostenien
els espais de sociabilitat. La repressió
de la democràcia, amb les ambivalències consubstancials al procés de transició democràtica després de la mort de
Franco, no va suposar, i aquesta és la
principal hipòtesi, la recuperació ni
dels espais ni de la memòria de la sociabilitat. Una cosa que entronca amb un
procés d’abast europeu i mundial que
modela el capitalisme de consum.
L’estudi de la sociabilitat popular
i dels seus espais a la Catalunya contemporània permetrà esbrinar-ne les
característiques, les trajectòries, les
continuïtats i discontinuïtats, especialment pel que fa a tres aspectes: la seva
evolució i diversificació des de mitjan
segle XIX i fins els primers decennis
del segle XX i la seva politització generalitzada durant la Segona República; la repressió patida per la dictadura
franquista; i la incidència dels canvis

econòmics-socials que es produeixen
els anys setanta-vuitanta del segle XX
(del fordisme al toyotisme).
Aquesta recerca universitària s’imbrica amb la llarga trajectòria de recerca
dels centres d’estudis locals i comarcals
sobre l’associacionisme i la sociabilitat
popular a nivell local. Son nombrosos
els articles i llibres publicats pels centres d’estudis sobre aquesta qüestió i
que s’han utilitzat en aquesta recerca,
junt a la consulta de fonts documentals
arxivístiques locals, comarcals, provincials, nacionals i estatals.
En el marc d’aquesta recerca s’està
elaborant una base de dades de l’associacionisme català des de 1870 fins a
1980, ja que en aquests moments no es
disposa d’aquesta informació agrupada
i sistematitzada. El que es pretén es
construir una base de dades que aplegui tota la informació disponible sobre
l’associacionisme català contemporani,
ja que avui, disposem de pocs estudis
d’abast més general com ara els dels
professors Pere Solà (UAB) i Antoni Gavaldà (URV).
Durant els tres primers anys de la
recerca (2011-2013) l’equip de treball
ha conformat una base de dades amb
informació de 12.200 associacions d’ar-

reu de les comarques catalanes entre
1870 i 1980. Aquestes associacions
estan agrupades en sis grans grups:
polítiques, sindicals, mutualistes i de
cooperació, culturals i d’esbarjo, esportives i altres. Però som conscients que
el nombre d’associacions constituïdes
a la Catalunya contemporània supera
les 20.000, per aquest motiu, des de
l’equip de recerca s’ha pensat que la
configuració d’aquesta base de dades
de l’associacionisme català contemporani ha de passar per la col·laboració
entre la URV i els centres d’estudis, a
través de la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana i de l’Institut Ramon Muntaner. I així, s’ha vingut
treballant al llarg de 2014. De manera que diversos centres d’estudis han
aportat informació per a completar i
complementar la base de dades de l’associacionisme català. La col·laboració
entre la URV i els Centres d’Estudis ha
permès incorporar i fer visible una gran
quantitat d’informació local (monografies, articles, estudis, informants orals,
documents històrics, espais de sociabilitat,....) que, d’altra manera hagués
restat en bona part desconeguda.
La base de dades de l’associacionisme català contemporani te la voluntat
d’esdevenir una eina pública i útil als
historiadors i a les persones interessades sobre l’associacionisme al nostre
país, i compte amb la col·laboració
econòmica del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Amb
aquest objectiu s’ha configurat tècnicament la base de dades que contempla
diversos camps d’informació: geogràfics, topogràfics, cronològics, toponímics, tipològics, relacionals, bibliogràfics, arxivístics,…
L’experiència d’aquesta recerca mostra els bons fruits que poden aconseguir-se amb la col·laboració de les universitats i els centres d’estudis, tant en
un millor coneixement de la nostra societat, com en la transferència d’aquest
coneixement a la societat.
Ramon Arnabat Mata
(ISOCAC-URV)
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una imatge, una història

Els jocs florals i els certàmens literaris
en l’àmbit local (1900-1936)

A la imatge veiem, al peu de les
escales que duen a l’església de Santa
Coloma de Farners, el 1922, la Reina
de la Festa dels Jocs Florals d’aquell
any –els segons que se celebraven a
la ciutat–, Maria Burch Barraquer, filla del propietari del balneari local,
acompanyada de l’alcalde Josep Carós
i d’altres convidats. La mainada i la
gent gran s’apleguen per a la foto.
Des del 1904 no se n’havien fet a la
ciutat. La fotografia, modesta, pot
simbolitzar el que hom anomenà llavors els “jocs florals menors” o “de
fora”. El 1922 a Santa Coloma trobem
a l’organització i al jurat els prohoms
locals de la Lliga ja presents en els
primers de 1904 junt amb elements
progressistes més joves (el mateix
alcalde Carós), escriptors de relleu
(Guimerà, Folch i Torres...), joves poetes gironins (Miquel de Palol), etc.
Hi participaren Sagarra, Garcés, Maseras, Tharrats... La revista local Llevor
en donà compte.
Els darrers anys hom ha aprofundit en l’estudi dels jocs florals de
poblacions no barcelonines d’una
certa entitat i llarga continuïtat
(Olot 1890-1921, Lleida 1895-1923,
Girona 1902-1935). Però hi ha al-

tres realitats per dessota d’aquestes, esporàdiques, més modestes,
igualment necessitades d’exhumació
i estudi. A l’Empordà foren itinerants entre 1882-1922. A la Selva
n’hi hagué en una primera etapa a
Blanes (1895), Sta. Coloma de Farners (1904), Hostalric (1904-1907),
Viladrau (1905) i Amer (1909). Una
segona tongada en dugué a Sant
Hilari Sacalm (1913), Lloret (1914
i 1920), Caldes de Malavella, Breda
i Tossa (1921), Cassà de la Selva i
Santa Coloma de Farners (1922). I
encara els anys 1933-1934 a Blanes
i Santa Coloma de Farners
Els certàmens locals proliferaren, a imitació dels de Barcelona i
com ells eines de promoció política,
sobretot a partir del moment que el
catalanisme s’expandí també pel territori a primeries del segle XIX. Els
Jocs de Barcelona havien decaigut, la
premsa n’exigia la reforma o desaparició. Rusiñol els satiritzà en Els Jocs
Florals de Canprosa (1902), com també ho féu amb els erudits locals en El
poble gris (1902). El poeta Josep Carner volia poblar la “província”, com
a França, d’erudits i poetes (1906),
dues xarxes per vertebrar el país, des

del catalanisme. Els noucentistes volgueren atraure els dits “solitaris de
Catalunya”, d’Ors els animà a “sindicar els seus dolors”. En assolir poder,
els jocs semblaven menys necessaris,
però de seguida hom els reprenia com
a instruments insubstituïbles de projecció política.
L’estudi dels certàmens literaris
contribueix al coneixement de l’expansió territorial del que Joan Lluís
Marfany anomenà la “cultura del catalanisme” (1995). En l’àmbit local
els han estudiat, per exemple, Josep
Vellvehí per al Maresme (Singladures)
o Joan Cornudella per a l’Urgell, la
Noguera, les Garrigues, etc. (Urtx);
ara hi treballem per a la Selva, però
convé avançar i abraçar més territori. Detectar el personal implicat, la
seva extracció social i filiació política, les plataformes de difusió (actes,
entitats, premsa...) i la seva evolució
posterior, equival, és clar, a dibuixar
la prosopografia de les elits locals de
cada ciutat i comarca.
Narcís Figueras Capdevila (UOC)
Director de Patronat Francesc Eiximenis
de la Diputació de Girona.
Investigador del Grup de Recerca en patrimoni literari de la UdG.
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coneguem els centres d’estudis

40è aniversari del Centre
d’Estudis Comarcals
del Baix Llobregat
El 2014 fa 40 anys de la reunió
fundacional del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL),
que va tenir lloc el 23 de novembre
de 1974 a Martorell, al Museu de
l’Enrajolada-Santacana. Han passat
quaranta anys des d’aleshores i volem aprofitar el quarantè aniversari
per reconèixer els homes i dones que
el van fundar, per fer memòria de la
seva herència i valorar el què ha representat el projecte del Centre per a
la comarca durant aquests anys.
Al inicis de la transició democràtica, quan encara no estava restablerta
la divisió comarcal, el Centre va ser
la primera entitat que es va plantejar
l’àmbit comarcal com a territori de referència i actuació. Així es crea una
associació cultural sense ànim de lucre, que tenia per objectius fer recerca
històrica, cohesionar el territori des
del punt de vista cívic i promocionar la
comarca. El generós treball voluntari
dels associats, la divulgació dels estudis i el compromís cívic amb el territori foren la clau de volta de la bona
acollida i constituïren el motor que feu
possible la consolidació del Centre.
Les primeres reunions de Junta
eren itinerants. Sense una capitalitat

comarcal definida Martorell les acollí.
Quan, finalment, al 1987 es restablí
la divisió comarcal la necessitat de
disposar d’un local estable era evident. L’oferiment per part de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de
cedir-nos un espai, va fer que la seu
del Centre es situés a la capital de la
comarca.
Després dels anys fundacionals,
sota la presidència del Sr. I. Clopas,
el Centre inicià una etapa sota el fort
lideratge del Dr. J. Codina (19801995), historiador de prestigi del Prat
de Llobregat. La consolidació de la
democràcia caracteritza aquesta etapa en la què la convocatòria de recerques col·lectives que dotaren a la
comarca d’una bibliografia d’alt nivell
científic i crearen un model de treball
seguit després per altres centres d’estudi. Des dels seus inicis, un altre tret
d’identitat del Centre fou la pluralitat
dels associats i la capacitat de diàleg
i consens per defensar el patrimoni i
el territori de la comarca.
A partir de 1995 comença una
etapa presidida per el Dr. Carles Riba
i Romeva (1995-2013), enginyer i
primer alcalde democràtic de Sant
Joan Despí. Durant aquests anys,

els canvis econòmics, urbanístics i
demogràfics van transformar la comarca profundament. Aquest període
es caracteritza per la projecció de
l’entitat i la participació en el debat
sobre la realitat comarcal i la seva
transformació.
La tasca cultural i cívica que
desenvolupa el Centre continua essent necessària. En donen testimoni
els Premis de Reconeixement Cultural, els nombrosos llibres publicats,
l’edició de la revista Materials, les
exposicions itinerants, els materials
didàctics, les conferències i altres
tipus d’actes i activitats culturals i
cíviques realitzades a la comarca i
pels pobles de la comarca, on darrerament la defensa del patrimoni i la
recuperació de la memòria democràtica han estat claus.
La implicació del Centre en diverses campanyes cíviques, que reivindicaven la dignitat de la comarca, ha
estat una constant. La lluita a favor
del riu fa uns quants anys, o la lluita
per la defensa del Parc Agrari i l’agricultura oposant-se a Eurovegas, en
són entre d’altres dos exemples. Així
com els canvis que han afectat als
àmbits d’estudi, que s’han ampliat a

Traspàs del càrrec del president de Carles Riba
Romeva a Conxita Sánchez. D’esquerra a dreta: Conxita Sánchez, presidenta; Agnès Dal
Maschio, vicepresidenta entre 1998 i 2013;
Carles Riba, president de 1995 a 2013.
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Exposició “Tothom al carrer. La lluita antifranquista al Baix Llobregat (1960-1979)”.

diverses àrees científiques, i en l’increment de la producció de materials
didàctics útils a la comunitat educativa de la comarca.
Aquests darrers anys, han nascut
centres d’estudis locals als pobles que
han assumit objectius de recerca i dinamització cultural, desenvolupant
una tasca molt positiva. El Centre recolza, coopera i organitza anualment
un espai de trobada amb els centres
locals. S’hauria de cercar una major
complementació del treball en xarxa
entre els centres d’estudis locals i el
projecte més ampli del Centre d’Estudis Comarcal, que assumeix els mateixos objectius en l’àmbit comarcal.
Ara el Centre es troba amb una
estructura consolidada i també amb
una nova seu, l’entitat s’ubica en un
espai públic on s’està participant en
una experiencia de gestió cultural.

Per liderar aquesta nova etapa, difícil
i plena de reptes, el 8 de març del
2013 el Centre va escollir per primera
vegada una presidenta, la Sra. Conxita Sánchez Medina, que va ser regidora de Sant Joan Despí i consellera de
cultura del Consell Comarcal del Baix
Llobregat. Manté una línia de treball
de continuïtat basada en el compromís i la participació. Ella ha liderat
la darrera campanya cívica presentant
el manifest a favor de la unitat de la
comarca davant l’imminent promulgació de la nova Llei de governs locals
de Catalunya, que ha comptat amb la
signatura i el recolzament de diverses
entitats de la comarca.
Actualment, el Centre és un referent al territori amb una gran capacitat per construir consensos per fer
d’espai aglutinador entre les institucions i la societat. Aquests 40 anys
han estat un viatge de mutu enriquiment, ni el Centre existiria sense el
suport rebut de persones, associacions i administracions ni la Comarca
tindria el perfil cultural que la caracteritza sense les sinèrgies i l’esperit
de xarxa que ha afavorit el Centre.
Cal reconèixer en aquesta trajectòria la dedicació i el compromís de
les persones que van fundar l’entitat i les que durant els darrers anys
han participat i han liderat el Centre,
sense les quals avui no seria l’entitat
de referència que és i també reconèixer la valuosa tasca de gestió quotidiana, amb la qual s’han establert
bases molt sòlides per continuar treballant.

Però l’actual situació de crisi també ha afectat al Centre, les dificultats
en el finançament dels projectes s’han
incrementat a causa de l’asfixia econòmica tant de les institucions públiques com dels particulars. Sabem que
la crisi passarà, però no passarà la il·
lusió i el compromís que el Centre té
amb la comarca. Per això s’ha iniciat
una campanya de captació de socis,
sòcies i patrocinis.
En la celebració del 40è aniversari
ens cal recuperar la il·lusió dels anys
fundacionals, ens cal el compromís
de més persones associades i el suport de nous mecenatges, per donar
continuïtat a aquest projecte cultural
i cívic col·lectiu, que ens ajudarà a
projectar i a preservar la comarca i el
seu patrimoni per a les futures generacions. No escatimem cap esforç, la
dignitat de la comarca s’ho val.
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IX Congrés de la CCEPC
Presentació de les actes
Com anunciarem en l’anterior
número de Frontissa, el passat mes
de febrer es va celebrar el IX Congrés de la CCEPC “Després de les
Noves Plantes: canvis i continuïtats a les terres de parla catalana”.
El congrés va aplegar un centenar
d’assistents i a través de la retransmissió en streaming el van seguir
uns 150 visitants únics amb més
de 400 connexions. Les aportacions
al congrés han estat una trentena
de comunicacions, dues conferències, set ponències, tres relatories i
una taula rodona organitzada per la
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.
Abans de Nadal es presentaran les actes del congrés al Centre
Cultural del Born, en un acte que

comptarà amb la participació dels
historiadors Joaquim Albareda,

Agustí Alcoberro i Josep M. Torras
i Ribé.

Concert “Catalunya en temps de guerra 1705-1714” realitzat en el marc del congrés de la CCEPC
pel grup Orgamistrum.

Patrimoni oblidat,
memòria literària

Una altra exposició col·lectiva de
la Coordinadora de Centres d’Estudis
i de l’Institut Ramon Muntaner
Com tots sabeu, la Coordinadora
de Centres d’Estudis de Parla Catalana
(CCEPC) i l’Institut Ramon Muntaner
(IRMU) acumulem una bona experiència en l’organització d’exposicions.
La darrera, encara activa, ha estat “El
món agrari a les terres de parla catalana”, que ja s’ha fet present a més
de 60 poblacions. Es tracta sempre de
projectes col·lectius, en què es busca la participació de les entitats i els
territoris, a més d’aplegar institucions públiques i privades.
El nou projecte que ara inicia el
seu camí, amb la mateixa dinàmica
de participació i d’amplitud territorial, pretén vincular –d’una manera
visualment atractiva i amb la cobertura d’un discurs integrat i interpretatiu– el patrimoni tangible i els testimonis literaris que s’hi refereixin,

bàsicament del segles XIX i XX o de
l’actualitat.
Des de la Coordinadora i l’IRM
hem anat definint el projecte amb
l’assessorament d’Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni literari català o de
l’Observatori del Paisatge. Igualment
comptem amb el suport de la Institució de les Lletres catalanes i de la
Fundació Carulla. Es preveu poder inaugurar durant l’any 2015.
Idea general del projecte
Al costat dels grans elements patrimonials, objectes d’accions de restauració i potents destinacions de turisme cultural, és evident que hi ha un
altre patrimoni, que podem anomenar
“patrimoni oblidat”, format per elements menors o que no han rebut prou
atenció: espais abandonats, pedres o

vies colgats per la vegetació, elements
o paisatges avui inexistents però que
ha deixat rastre en la fotografia o en
la literatura... Igualment els grans
monuments també van viure etapes
de descurança que van quedar reflectits en la lletra impresa de viatgers i
escriptors. La “ruïna” –en especial els
darrers dos segles i mig, després de la
revolució industrial– ha format part
essencial de la mirada que la memòria literària ha projectat sobre el món.
Les visions romàntiques i, en general,
els textos memorialístics ens ofereixen
imatges i idealitzacions, revitalitzacions imaginàries d’espais perduts o de
llocs de memòria íntima o col·lectiva.
Proposem, doncs, un viatge pels territoris de la memòria literària d’aquests
elements oblidats amb el doble acompanyament de la imatge i la paraula.
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Metodologia de treball participatiu
El projecte tindrà tres fases. D’una
banda, es recollirà informació en una
base de dades que inclogui l’element
patrimonial, els fragments literaris
que s’hi refereixin i les imatges que
el documentin (fotografies antigues o
actuals, gravats, dibuixos o pintures).
La fitxa ja s’ha definit i ja és possible
enviar elements. El passat 28 de juny
es va celebrar a Barcelona una primera sessió informativa i se’n preveuen
d’altres. També se n’ha informat en
les darreres trobades territorials (Lleida, Girona...). Visiteu el web de l’IRM
(ww.irmu.org).

En un segon moment, el material
rebut, un cop revisat i maquetat, formarà un repositori virtual que en permetrà la cerca tant per espai geogràfic
(comarques, illes, municipis)i per tipologia. Finalment, es muntarà l’exposició
itinerant amb una selecció d’elements
i textos representatius de tipologies,
territoris, gèneres i èpoques... Això sí,
tot element que es proposi ha d’anar
unit a la seva referència literària. Com
en qualsevol recerca, l’estructura la
prefigura en part el plantejament inicial, però no es tancarà definitivament
fins que no s’hagi analitzat la documentació rebuda.

Esperem que el projecte resulti
engrescador i compti, com en altres
casos, amb una implicació activa i
participativa d’entitats, investigadors i territoris. En tot cas és una
nova iniciativa per fer visible el nostre col·lectiu, la recerca que fem i
les possibilitats que oferim, així
com per posar-nos en estat de col·
laboració fèrtil amb institucions i
entitats del camp del patrimoni –en
aquest cas, també el patrimoni literari, un aspecte en auge els darrers
temps, en el qual sabem que molts
centres s’han introduït i hi treballen
amb encert.

Els diputats de la Mancomunitat de Catalunya
Qui eren i quines van ser les seves aportacions
A partir d’una proposta de la Diputació de Barcelona la CCEPC i l’IRMU han
presentat un projecte d’elaboració d’un
diccionari biogràfic sobre els diputats
de la Mancomunitat de Catalunya
Una primera part del projecte haurà
de contemplar el funcionament de les
eleccions a diputats provincials, donar
a conèixer els districtes electorals i fer
una radiografia dels grups polítics i les
coalicions per les quals es presentaven,
tenint molt present les distintes i complexes realitats territorials.
Una segona part i la central del projecte consistirà en relacionar tots els
diputats de la Mancomunitat a partir de
la seva adscripció a cada una de les quatre Diputacions. Caldrà investigar entre
altres coses: el districte electoral pel
que es van presentar, la diputació a la
que pertanyien, el partit o coalició pel
que es van presentar, la seva ideologia i
participació en grups polítics, l’activitat
desenvolupada com a diputats, altres
càrrecs o representacions parlamentàries que haguessin pogut ocupar, les referències biogràfiques personals (llocs i
anys de naixença i mort, poblacions on
va residir o va exercir la seva activitat
professional, formació, dades familiars),
les referències locals, l’activitat política
o associativa en els llocs on va viure o
a nivell comarcal o d’altre àmbit territorial, l’obra personal escrita (si n’hi ha),
les referències bibliogràfiques que es
pugin haver publicat. Tot això comple-

mentat, si és possible amb imatges fotogràfiques, reproduccions documentals
(premsa, documents personals, etc.)
Tot això ha de permetre saber, fent
el corresponent anàlisi, quins foren els
diputats provincials i al mateix temps
de la Mancomunitat de Catalunya durant tota la seva existència. Els homes
que d’alguna manera encarnaven la representativitat de cada districte electoral, els que podien transmetre al territori les aspiracions i els propòsits de
la Mancomunitat i, a l’inversa, els que
podien traslladar a la Mancomunitat les
inquietuds i les necessitats del territori.
Saber també el context social i polític
de la seva procedència i les actuacions
més remarcables de la seva actuació en
els seus àmbits de vida i d’actuació.
La realització del projecte, el resultat final
El projecte parteix de la implicació
i la col·laboració de persones vinculades als centres d’estudis de l’àmbit territorial de procedència, representació
i actuació dels diputats que permeti
situar-los no només en l’activitat vinculada a la Mancomunitat sinó també
en el marc local.
Per realitzar i coordinar tot el projecte es comptarà amb dos coordinadors
generals: Enric Pujol (historiador) i Josep Santesmases (president de la CCECP
i vicepresident de l’IRMU). Es nomenaran cinc responsables territorials, un

per cada diputació provincial i un per
la ciutat de Barcelona que coordinaran
i cercaran investigadors vinculats a centres d’estudis o a les universitats perquè
realitzin la recerca i elaborin unes fitxes
que tindran una retribució econòmica.
El resultat de tot plegat es concretarà en una base de dades virtual
oberta a la xarxa per a la consulta. Més
endavant i en una segona fase existeix
la possibilitat de transformar els continguts en una publicació i/o també en
una exposició itinerant. La primera part,
concretada ja s’haurà de materialitzar i
presentar a finals de l’any 2015.

Setmanari del Vendrell amb els resultats electorals de l’any 1921.
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Amics de l’art romànic
Amics de l’Art Romànic, societat
filial de l’Institut d’Estudis Catalans,
va néixer l’any 1977. Compta amb un
recorregut de trenta set anys durant
els quals s’han consolidat els objectius inicials i els nous que s’han anat
perfilant amb el temps. A l’estudi i
difusió de l’art romànic que era l’epicentre inicial de l’associació s’hi ha
afegit l’anàlisi i divulgació de l’art
gòtic de manera que a hores d’ara
l’àmbit d’actuació és l’art medieval,
sense exclusions. Els volums apareguts de la revista Lambard que va començar la seva singladura l’any 1985
ho certifiquen. Així mateix, el perfil
del premi que concedeix anualment
AAR en el marc dels que atorga l’Institut d’Estudis Catalans.
Durant aquesta llarga singladura en la qual s’han succeït diverses
juntes de govern, presidides successivament per Antoni Pladevall (19771979), Josep M. Gavin (1979-1981),
Ramon Vall Rimblas (1981-1983),
Joan-F. Cabestany (1983-1999), M.
Teresa Matas (1999-2009) i Francesca
Español (1999- ) les activitats organitzades per AAR han comptat amb el
suport dels socis numeraris que actualment suma un total de 217. La difusió de l’art medieval, primordialment
català, s’ha fet per mitjà de conferències i sortides culturals d’abast
divers. Pel que fa a les primeres darrerament s’han consolidat dos models
complementaris. El que denominem “

L’art romànic a l’abast” o “L’art gòtic
a l’abast” (xerrades sobre qüestions
puntuals que el conferenciant convidat domina particularment, algunes
d’elles conferencia-concert com les
dels cantants Antoni Rossell i Antoni
Madueño ) i els cicles de conferències
sobre un tema monogràfic que posteriorment es publiquen com a dossier a la revista Lambard. Destaquen
en aquest context els dedicats al rei
Martí l’Humà amb motiu del centenari que va commemorar la seva mort
l’any 2010, o els que vam organitzar
entorn del col·leccionisme, la vida i
l’art dels jueus a la Catalunya medieval, o l’excursionisme científic i la
descoberta de l’art medieval.
Com que certes qüestions relacionades amb el nostre àmbit d’actuació
son motiu de debat i conviden a una
reflexió conjunta dels especialistes,
dins la llarga historia d’AAR se sumen
nombroses taules rodones (una de les
quals, especialment rellevant, sobre
la tomba i les despulles del rei Pere
el Gran a Santes Creus), que darrerament anomenem L’Art medieval a debat i que ens han ofert la possibilitat
d’avaluar intervencions com la duta
a terme a l’església de Sant Climent
de Taüll o a la cartoixa d’Scala Dei.
Aquest voluntat de contactar amb
la gestió cultural o del patrimoni ha
portat a convidar associacions diverses, com l’Institut Ramon Muntaner
que aixopluga tots els centres d’es-

tudis de parla catalana, per exemple,
o els gestors de determinats museus
(Louvre-Lends, MNAC, Museu Episcopal de Vic) per tal que presentin els
seus objectius i les actuacions que
menen en aquest context.
Dins de l’àmbit divulgatiu hem
d’incloure també les visites culturals: des de l’anada a Valldoreix per
conèixer de primera mà el Centre de
Restauració de Bens Mobles de Catalunya, a l recorregut per les exposicions que aquests darrers anys s’han
celebrat al MNAC o al Museu Episcopal de Vic, per exemple. També hem
conegut enclaus monumentals de
indiscutible rellevància localitzats a
tot l’àmbit català, compresa la Catalunya nord, el País Valencià, l’Aragó
o la Rioja i ens hem apropat amb
idèntic esperit als de la Borgonya i
la França meridional (de l’Atlàntic a
l’Alvernia i la Provença).
La vessant científica d’AAR està
acreditada pels diversos congressos
que s’han organitzat des de la creació
de l’entitat, les aportacions als quals
han estat recollides a la revista Lambard. Actualment preparem l’edició
dels tres darrers: Ianua Coeli. La porta monumental romànica als territoris
peninsulars” (2010), “Portalades gòtiques a la Corona d’Aragó” (2012) i
“Les pedreres medievals a la Corona
d’Aragó” (2013)
Dra. Francesca Español,
presidenta d’Amics de l’Art Romànic

Presentació de l’Intitut Ramon Muntaner i la
CCEPC als Amics de l’Art Romànic, a la seu de
l’IEC. 25 de novembre de 2013.
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Xa edició del Recercat
Entre els dies 4 i 13 de maig van
tenir lloc els actes vinculats a la X
edició del Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local dels territoris de
parla catalana a Barcelona.
La desena edició i el fet de celebrar-se a Barcelona suposava un nou
repte organitzatiu. La col·laboració
dels grups de recerca local de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya,
i molt especialment de la Direcció
General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, de la Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana i de l’Ajuntament de
Barcelona, han fet possible comptar
amb diversos escenaris de relleu per
als actes i amb una major projecció
mediàtica que en edicions anteriors.
Entre els dies 4 i 8 de maig, els
grups de recerca de Barcelona van
organitzar tot un conjunt d’activitats
-conferències, exposicions, itineraris
culturals...- amb l’objectiu de generar
moviment en els barris i donar difusió als actes centrals del Recercat que
van tenir lloc entre els dies 9 i 11 de
maig.
El dia 9 de maig arrencava l’activitat amb la desena edició dels premis
Recercat. El lliurament dels premis va
tenir com a escenari el Palau de la
Generalitat i hi van assistir prop de
dues-centes persones. L’acte, presidit
per l’honorable Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el
Sr. Ferran Mascarell, el cinquè tinent
de l’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Jaume Ciurana, i el Sr.
Josep Santesmases, president de la
Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana i vicepresident segon
de l’Institut Ramon Muntaner, va ser
conduït per l’actor i doblador Jaume
Comas.
Al començament de l’acte es va
repassar breument el palmarès dels
premis. Enguany, els guardonats van
ser Antoni-Lluís Carrió, a títol pòstum, i el Centre d’Estudis Comarcals
del Baix Llobregat. Van recollir el premi Josepa Gilabert, esposa del Toni
Carrió, i Conxita Sánchez, presidenta
del CECBLL. En record al Toni es van
llegir dos textos per part de Narcís

Figueras, vicepresident de la CCEPC i
membre del patronat de l’IRMU, i de
Rosa Seser, presidenta de l’Institut
d’Estudis Comarcals de la Marina Alta.
Després dels parlaments de les
autoritats l’acte es va cloure amb el
recital “Desideri en el record”, a càrrec de Josep Miquel Gràcia, de l’Associació Cultural del Matarranya, a qui
agraïm la seva intervenció, que ha
contribuït a la celebració el 2014 de
l’Any Desideri Lombarte.
Dissabte i diumenge l’activitat es
concentrava al centre Arts Santa Mònica. La fira incorporava novetats en
la seva estètica i també en els espais
expositius, ja que es va incloure un
espai per a la mostra de materials didàctics produïts dels dels centres, un
espai dedicat a les entitats i empreses
que participen en el carnet Recercat
i el nou espai de tallers infantils “Recerxic”. El conjunt d’estands, l’entorn
i la disposició dels espais oferia una
imatge innovadora i moderna.
Els parlaments inaugurals es van
cloure amb una actuació de l’Esbart
Català de Dansaires, que ja ens havia
acompanyat en el Recercat de Perpinyà l’any 2008 i que donava la benvinguda als assistents com a entitat
local.
Els debats d’aquesta edició es van
centrar en el binomi local/global. El
primer es va centrar en la cultura, el

La part expositiva del Recercat al claustre de
Santa Mónica.

territori i l’identitat dins de l’àmbit
lingüístic català; el segon, en la cultura, l’educació i les tecnologies de
la informació i el tercer, en les col·
laboracions i les complicitats necessàries en el segle XXI. El primer va
comptar amb la col·laboració del
Màster d’Estudis Catalans de la UOC
i el segon formava part de les activitats vinculades al Fòrum Internacional Educació i Tecnologia que tindrà
lloc a Tarragona entre finals de juny i
principis de juliol. Diumenge al matí,
la taula rodona servia per reflexionar
sobre els centres d’estudis i la sal-

Acte dels premis Recercat al Palau de la Generalitat
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vaguarda, gestió i dinamització dels
patrimoni i el seu entorn. Tots els
debats es van poder seguir per streaming i es podran consultar en breu
al canal youtube de l’Institut Ramon
Muntaner.
Com en d’altres edicions, també
vam mostrar diferents exposicions
produïdes des de centres d’estudis.
Enguany vam comptar amb les exposicions: “Carregats de romanços.
Plecs de fil i canya del Llegat Pau
Vila”, produïda per la Fundació Bosch
i Cardellach; “Tothom al carrer! La
lluita antifranquista al Baix Llobregat
(1960-1979)”, produïda pel Centre
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, i “Josep Miquel Vidal Hernández
(1939-2013), un homenot menorquí
arrelat i universal”, de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca (Consell Insular
de Menorca).
També es va recuperar la mostra
d’audiovisuals amb propostes de temàtiques i territoris molt diversos: el
patrimoni de Roquetes-Nou Barris, les
veus del tèxtil de la Fundació Bosch i
Cardellach i el record de la figura de
Marià Villangómez per part de l’Institut d’Estudis Eivissencs, entre d’altres.
El Recercat va ser de nou una excusa per a la realització d’itineraris
culturals vinculats a la població que
ens acull. Dissabte, el CERHISEC va
ser l’encarregat d’iniciar la proposta de visites amb un recorregut pel

La desena edició del Recercat a Barcelona.

Paral·lel de la mà de Josep Guzman
i Júlia Costa. El diumenge al matí es
van poder visitar les Reials Drassanes
amb Enric Garcia i Imma González
com amfitrions i també es va poder
visitar el fons del Museu Nacional
d’Art de Catalunya, gràcies a l’acord
de col·laboració que hi vam establir
amb motiu del programa que s’ha impulsat amb el títol “el Museu és teu”
i que vol apropar el Museu a les entitats.
Els actes es van cloure el dia 13
de maig amb la presentació del llibre
Des de les Exposicions d’Art del Penedès. Vilafranca del Penedès 1926,
el Vendrell 1927, Vilanova i la Geltrú
1929 a la Reial Acadèmia de les Bones
Lletres, promogut per l’Institut d’Estudis Penedesencs. Aquest acte servia
per donar el tret de sortida a l’onzena

edició del Recercat, que tindrà lloc
els dies 8, 9 i 10 de maig de 2015 a
Vilafranca del Penedès, Capital de la
Cultura Catalana 2015.
En el tancament d’aquesta edició ja ens marquen fites per a la
següent. Un tema pendent en què
caldrà treballar més a fons és en
com fer partícips del Recercat i de
tot el que implica als membres de
les entitats i que puguin gaudir de
tots el ventall de propostes culturals
que s’hi ofereixen. El Recercat és una
bona eina per a revaloritzar la tasca
dels centres en el conjunt de la societat però també de cara als seus
propis associats que participant-hi
els percebran més clarament com a
part d’un projecte global amb una
gran incidència i repercussió en el
conjunt de la cultura catalana.

Beca de Recerca Històrica “Terra d’Ateneus”
«El Cercle Literari i els inicis de
l’associacionisme recreatiu, cultural
i polític a la ciutat de Vic (18481902)» és el títol del projecte, proposat per l’historiador David Cao,
que ha estat el guanyador de la I
Beca de Recerca Històrica «Terra
d’Ateneus» convocada per l’Institut
Ramon Muntaner (IRMU) i la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC)
i que està dotada amb 3.000 euros i
la publicació del treball en una nova
col·lecció que s’iniciarà el 2015 amb
l’editorial Afers. El jurat, format per
Josep Santesmases, vicepresident
segon de l’IRMU, Hèctor Fort, mem-

bre de la junta directiva del Centre
de Lectura de Reus i de la FAC, i Antoni Gavaldà, historiador i professor
de la URV, ha escollit el treball guanyador entre els sis que hi optaven
al premi “pel plantejament curós del
projecte i la seva viabilitat, el lligam
amb altres estudis d’ateneus de Catalunya per bastir un marc general,
un pla de treball precís i raonable”,
a més de tenir present “el currículum
de l’autor que lliga amb la demanda
de la Beca”.
La iniciativa de convocar aquesta
beca de recerca històrica, que s’emmarca dins del Pla de l’Associacionis-

me Cultural 2014-2016, sorgeix de la
col·laboració entre l’IRMU i la FAC
i compta amb el patrocini de l’Obra
Social de la Caixa i el suport de la
Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Culturals del
Departament de Cultura de la Generalitat. L’objectiu d’aquest nou premi és becar un projecte de recerca
centrat en l’estudi de la repercussió
social de l’associacionisme cultural
ateneístic en un territori concret
dins de l’àmbit català des del punt
de vista històric. Cao haurà de lliurar
el seu treball acabat a finals d’enguany.
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Antoni-Lluís Carrió i Artigues (1958-2013)
Premi Recercat 2014

L’empremta d’Antoni-Lluís Carrió
en la vida cultural de la Marina Alta
No cal dir que el desenrotllament
cultural d’un país no sols esdevé una
realitat vigorosa pels artífexs i estudiosos del seu patrimoni, sinó també pel personal gestor que potencia
aquella activitat creativa i investigadora, i en propicia la divulgació de
llurs fruits.
Antoni-Lluís Carrió (Pedreguer,
1958-2013) ha segut un d’aquest gestors, l’empremta del qual ha impulsat
decisivament la vida cultural especialment a la seua comarca, La Marina
Alta. Advocat de professió, regentava
una assessoria al seu poble, del qual
fou regidor entre 1987 i 1999. A més
a més, col·laborà en fundació del
partit Unitat del Poble Valencià (Bloc
Nacionalista Valencià des de 1995) i
exercí de Diputat provincial a Alacant
entre 1991 i 1995.
D’altra banda, com es ben sabut,
la circumstàncies històriques i polítiques que el País Valencià encara
hui arrossega, no han propiciat precisament la tasca de recerca i divulgativa de la cultura autòctona més
genuïna. Això ha exigit i exigeix de
la seua gestió un plus d’entusiasme i
de dedicació “voluntarista”, és a dir,
de generositat. Així que Antoni-Lluís
Carrió, tot i la seua dedicació professional i les responsabilitats dels
càrrecs polítics assumits, ha segut
també des de ben jove un dinamitzador cultural al seu voltant. Participà
en l’organització del “Primer Congrés
d’Estudis de la Marina Alta” (1982)
i de l’associació “Amics de la Marina
Alta” (1983), que constituirien l’embrió de l’Institut d’Estudis Comarcals
de la Marina Alta (IECMA), fundat el
1985 per una quarantena de socis –
en l’actualitat depassen àmpliament
els 500-, del qual Carrió assumí des
de bon començament el càrrec de secretari, un paper per cert poc brillant
socialment, però fonamental en qualsevol centre d’estudis. Aquesta dedi-

cació sense ambició de protagonisme
ha segut un tret constant i lloable de
la seua trajectòria.
Després vindria, per referir-nos
només a les seues activitats a l’IECMA més vistents, l’organització, sota
la seua vigilant dedicació, d’un segon
congrés (1984), d’un tercer congrés
(1990), d’un quart congrés (2003),
tots tres de temàtica comarcal, i d’un
cinquè congrés (2009), aquest de caràcter monogràfic i commemoratiu del
IV Centenari de l’expulsió dels moriscos, especialment significativa a la
Marina valenciana, així com també la
tasca de secretari al front de les dues
revistes cabdals de l’IECMA: L’Aiguadolç, de temàtica literària, i Aguaits,
dedicada al vessant investigador de
les ciències socials.
Amb tot i això, ell no va perdre
mai de vista la nostra identitat de

valencians com a inserida en un àmbit cultural més ampli, i col·laborava
activament amb la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana i
la Fundació corresponent, l’Institut
Ramon Muntaner, sense oblidar, per
suposat, la Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià.
És clar que tot plegat permet intuir un perfil personal d’una capacitat
de treball admirable; per això mateix,
els que hem tractat l’Antoni-Lluís des
de bon començament i hem compatit
amb ell la marxa de l’IECMA des de
la seua fundació, recordem com un
esperó la seua espenta i la seua dedicació contagioses al servei de la vida
cultural del nostre àmbit lingüístic.
ANTONI PRATS
Institut d’Estudis Comarcals de la
Marina Alta
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Antoni-Lluís Carrió: Saviesa, treball i compromís
Recorde un vell consell que, si la
memòria no em traeix, diria que Indira
Gandhi atribuïa al seu avi: hi ha dos tipus de persones, les que treballen i les
que s’emporten el mèrit; procura estar
en el primer grup perquè hi ha molta
menys competència.
No sé si Antoni-Lluís Carrió va rebre
un consell semblant però ausades que
el portà a la pràctica, amb tota la seua
dimensió, al llarg de la seua trajectòriade dinamització cultural, de compromís
cívic i d’estima al país.
Antoni-Lluís tenia un perfil decantadament executiu: no li agradava teoritzar sinó fer; no perdia el temps en
els laberints de la retòrica associativa
sinó que anava directe per feina, amb
tota la seua bonhomia i la seua perícia
gestora posada al servei de la causa en
què s’hi involucrés. Per això era un element fonamental, crucial, decisiu, en
el precari engranatge de la Federació
d’Instituts d’Estudis Comarcals del País
Valencià.
En va formar part del grup impulsor
des dels primers moments de la seua
gestació i, ja de bon començament, ens
beneficiàrem de la seua visió estratègica, de la seua capacitat d’implicació i
del seu tarannà integrador, realista i expeditiu. Ell ens feia de pont amb la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana, ens baixava a terra quan els
projectes impossibles es multiplicaven
sobre la taula i ens exigia consistència i

participació amb aquell somriure murri,
ple de saviesa i afabilitat, que li atorgava una raó major.
I així va actuar fins la darrera
empresa que escometérem, frustrada o incomplerta com moltes altres:
una proposta de col·laboració amb
el Consell Valencià de Cultura, de la
qual no hem tingut més notícia. Allà
vam comparéixer plegats, vam exposar
les bondats dels nostres projectes, la
transcendència cultural, social i territorial dels centres d’estudis comarcals,
la importància de construir complicitats amb les institucions —com hem
fet recentment amb la Universitat de
València—, de treballar amb xarxa,
d’optimitzar recursos, de suscitar si-

nèrgies... Una mostra més de la seua
incansable voluntat de sumar, inassequible al desànim després de diverses
decepcions en altres tantes iniciatives
semblants.
Mentre ell feia l’exposició, armat
de credibilitat i convicció, jo no podia
deixar de pensar quanta raó tenia, efectivament, l’avi d’Indira Gandhi. I ara,
amb el buit enorme que ens ha deixat,
encara més: hi ha molt poca competència en el grup del treballadors de
soca-rel com Antoni-Lluís. Per això ens
resultava estrictament imprescindible.
Josep Vicent Frechina
Federació d’Instituts d’Estudis
Comarcals del País Valencià

Antoni Lluís Carrió i Artigues (1958-2013)
Un home d’acció, un patriota..., i un amic
Vaig conèixer Antoni Lluís Carrió
molt a l’inici de la dècada dels vuitanta
del segle passat al seu poble, a Pedreguer, a la seua estimada comarca de la
Marina. Vaig baixar a la Marina amb una
parella d’amics de Barcelona, bons coneixedors del País Valencià que volien
fer contactes «polítics» (sobretot ell,
Josep Ferrer) i fer fotografies (sobretot
ella, Montserrat Manent). Jo tenia pel
voltant dels 26 anys i Antoni Lluís uns
22, amb la carrera de dret recentment
acabada. Vam fer una bona i duradora amistat que es va mantenir fins a la

seua mort, el juny de 2013. Si jo baixava a la Marina per presentar un llibre
d’Afers, sempre hi apareixia. Si era ell
qui pujava a València, també algunes
vegades quedàvem a dinar. A Pedreguer
ens trobàrem el 12 de juliol del 2012
compartint taula de presentació del segon volum de les «Biografies parcials»,
editades per mi a Afers, les dedicades
als Nascuts abans de la guerra, de Xavier
Serra, juntament amb l’autor, l’alcalde
de Pedreguer, Sergi Ferrús, i Josep Antoni Comes, un dels biografiats, i després vam compartir taula de sopar. A

València, poc després, el 12 de setembre, vam dinar a València, juntament
amb Xavier Serra i Òscar Jané. Havia
vingut a Publicacions de la Universitat
de València per «negociar» la coedició
d’un llibre de l’IECMA amb les premses
de la Universitat.
El 1983, Antoni Lluís Carrió va ser
un dels fundadors de la Unitat del Poble
Valencià (UPV), partit pel qual fou regidor (tinent d’alcalde) del seu poble tres
legislatures, des del 1987 fins al 1999, i
diputat de la Diputació d’Alacant per la
Marina Alta del 1991 al 1995 (el primer
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d’un partit valencianista a tot el País
Valencià). En el congrés constituent del
Bloc Nacionalista Valencià (BNV), que
integrava la UPV, fou elegit conseller
nacional del partit.
Fou secretari de l’Institut d’Estudis
Comarcals de la Marina Alta (IECMA) des
del moment mateix de la seua fundació,
el 1985, des d’on va empènyer moltes
de les iniciatives culturals que van tenir
lloc a la Marina... Organitzant congressos
d’història, com a membre del consell de
redacció de la revista d’història Aguaits,
com a secretari de la revista literària L’Aiguadolç, com a impulsor de les publicacions i de les investigacions de l’IECMA.
L’any 2003, al si de la Coordinadora
de Centres d’Estudi de Parla Catalana, de
la qual Antoni Lluís Carrió fou vocal des
del 2001, es va crear la Fundació Insti-

tut Ramon Muntaner (IRMU), amb seu a
Móra la Nova, a la Ribera d’Ebre, del patronat de la qual ell va formar part fins a
la seua mort. Vaig pujar a Catalunya més
d’una vegada amb ell i amb la seua dona,
Josepa Gilabert, a alguns actes de la coordinadora i de l’IRMU, i puc dir que Antoni Lluís fou el vincle més ferm, la baula
més forta, d’unió i de contacte, entre els
centres d’estudis de Catalunya i els del
País Valencià, especialment l’IECMA.
Quan la misèria política imperant
al País Valencià tenalla la cultura catalana del País, quan els successius governs que hem patit els valencians, des
dels primers socialistes, que no ens van
permetre accedir a l’autonomia per la
porta gran, quan ens ho havíem guanyat a pols, fins als darrers del PP, que
fa ja gairebé 20 anys que duren, ens

han anat retallant les poques competències culturals i educatives que ens
poden mantenir identitàriament com a
poble, Antoni Lluís Carrió va ser un cap
de pont insubornable, una actitud que
mai no li agrairem prou.
Era un valencianista —un catalanista— de pedra picada. Amb la seua
desaparició, hem perdut un activista
impenitent i un optimista de marca major. Ens ha deixat un amic i un patriota,
amb una bonhomia que omplia amb la
seua humanitat els llocs on era... Fou
un lluitador per la seua comarca i pel
seu país, i mai no deixà de treballar
per la nostra cultura, la catalana... Una
vida plena s’ha apagat... Ara, Antoni
Lluís, descansa en pau...!
Vicent Olmos
Editor i historiador

L’Antoni-Lluís Carrió: l’exemple potent i l’amistat
La mirada que podem fer des del
Principat vers la figura de l’Antoni-Lluís
Carrió pot tenir moltes cares, lligades totes per una claredat conceptual d’actuació en el marc d’un país —valencià— o
països —els catalans— i en la cultura
d’expressió catalana, enllaçant sempre
creença i convicció amb una pràctica
activa i constant.
Per a nosaltres el Toni va ser un
enllaç i un ambaixador entre terres germanes, entre realitats semblants com
les dels centres i instituts d’estudis. Va
jugar aquest paper des de l’experiència
construïda a la seva comarca de la Marina Alta, realitat que va merèixer el nostre reconeixement, el de tots nosaltres,
amb l’atorgament del Premi Recercat
l’any 2006 a l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta.
L’Antoni Lluís ens portava l’exemple
potent, sanament envejable, de l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina
Alta, al que tants esforços personals hi
havia dedicat. Un devessall d’activitats i
de publicacions. També feia sovint d’altaveu de moltes altres realitats valencianes que coneixia, i que amb d’altres
intentava connectar a través de la Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del
País Valencià. L’Antoni-Lluís Carrió ens
informava des de la seva conversa plaent, rica, optimista i lluitadora. I trencava fronteres, física i conceptualment.

Des del principi va portar la representació del País Valencià a tot arreu. El
recordem ja l’any 1991 al primer congrés
de Centres d’Estudis de Parla Catalana,
celebrat a Lleida, repartint la revista
“Aguaits”, fent-se present en els preàmbuls de la constitució de la Coordinadora
de Centres d’Estudis de Parla Catalana.
També abonant deu anys més tard la
proposta de creació de l’Institut Ramon
Muntaner, entenent que era una oportunitat que no ens podíem deixar perdre.
D’alguna manera amb el seu exemple
en fer-se present a qualsevol punt de la
geografia catalana, en reunions i actes
de tota mena, ens recordava que les distàncies físiques entre el País Valencià i
Catalunya són sovint més curtes que a
l’inrevés i, sense dir-ho, ens posava damunt la taula l’absurditat d’algunes visions principatines tancades, tan absurdes
com per considerar fins i tot la ratlla de
l’Ebre com un límit entre móns i cultures. La seva actuació ens recorda encara
les deficiències excloents, les omissions,
o les prevencions generades, entre altres
coses però no sempre, per realitats polítiques molt diferenciades en el tractament de la cultura i la llengua, al nord i
al sud del riu de la Sènia.
El Toni era un home compromès,
culturalment, territorialment, políticament. De tot plegat en feia una manera
de fer i de ser, indestriable una cosa de

l’altra, possiblement perquè sabia que
sense cultura no hi ha territori i sense
política —intel·ligent i honrada— no
és construeix un país, patint com patia
per la desconstrucció programada des
de determinats sectors i poders polítics
valencians. Una realitat malauradament
molt viva a hores d’ara en els àmbits de
poder de diversos territoris de les terres
de parla catalana i de l’Estat.
La seva mort no trenca res de tot
el que ell creia, estimava i contribuïa a
construir, perquè ens empara la raó, perquè —entre les diversitats territorials—
ens inunda el sentiment de comunitat
cultural, i perquè ens mou el compromís
que dóna sentit a la vida, entenent com
entenia ell que per avançar ens cal sempre ser actius.
La mort, però, segà de cop la seva
vida en el temps de la maduresa, quan
els records són experiència per edificar
present i futur, quan la plenitud és el
fruit de la tardor, quan la forçada absència esdevé, per a nosaltres, pèrdua
irreparable. Damunt del dol s’imposa el
record entre la tristesa i l’alegria d’haver
compartit temps, amistat i inquietuds
amb una persona afable que es feia estimar.
Josep Santesmases i Ollé
President de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
Vicepresident segon de l’Institut Ramon
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Els Encants i la Fira de Bellcaire,
un viatge al desconegut
Quan el jove Taller d’Història del
Clot i Camp de l’Arpa va saber que el
Encants serien traslladats de nou a un
altre racó de la plaça de les Glòries
en el que seria el tercer viatge dins
del mateix reduït espai, des del 1928,
i més tenint en compte que, després
de 85 anys deixaven el Clot per anar
a l’Eixample, vam pensar que havíem
d’aprofitar l’ocasió per conèixer la
seva història a fons, amb la mirada
posada a fer una publicació.
En començar el treball de recerca i fer la comparació de les dades
que vam anar trobant amb les dades
aportades per la gent que ens havia
precedit, ens vam trobar amb la sorpresa que hi havia una gran quantitat
de llegendes, tòpics i malentesos que
s’havien estat donant per bons, sense
ser històrics, començant per la cita
que sempre s’havia pres a l’hora de
posar un punt temporal de referència
a l’origen històric dels Encants, la de
1392, data i cita que van resultar ser
un pur i interessat invent, afortunadament ja superat en aparèixer notícies més antigues, i per descomptat,
ara sí, documentades.
En tots aquells mals entesos havien participat, en més o menys grau,
des de universitaris, fins funcionaris
municipals o divulgadors d’història,
així com suposats cronistes locals o

periodistes, dedicats, segons el cas,
a plagiar-se, literal sic, els uns als
altres.
De fet, el més sorprenent ha estat
descobrir que l’arrelada creença que
afirmava, sense cap fonament que
l’avalés, que l’antiguitat de la Fira de
Bellcaire era la mateixa que la dels
propis Encants, ha resultat ser totalment falsa, ja que aquesta fira es va
iniciar a les Rambles durant l’ocupació francesa de 1808-1814 i és, en
origen, un mercat intrús i fruit de la
rapinya de l’exèrcit d’ocupació, i que
ha perviscut malgrat la prohibició de
les autoritats municipals de després
de la guerra del Francès, a causa de
l’ interès que van posar en ella els
drapaires de l’època. Aquesta fira ha
estat la causa principal d’una gran
part de la mala fama posterior dels
Encants, per la gran immundícia que
s’hi posava a la venda, i ja era una
font de conflictes en les èpoques
d’epidèmies.
La confusió entre els dos mercats,
va donar lloc a l’afegit postís del cognom “Fira de Bellcaire”. Cognom que
no deixa de tenir un caràcter irònic,
en fer referència a Beucaire, (en català Bellcaire), un poblet occità que
celebrava una fira anual, de la qual vivien els vilatans tot la resta de l’any,
fira a la qual en ocasions concorrien

alguns catalans, a la recerca de gangues.
Tot plegat ens va dur a dedicar un
capítol a rectificacions, i en aquest
sentit cal destacar l’equívoca notícia
al voltant de l’existència d’un suposat cronista medieval anomenat Pere
d’Espona, amb l’obra del qual es justificava la sortida dels Encants fora
de les muralles de Barcelona, en el
seu camí cap a l’actual plaça Palau al
segle XIV, i tot això suposadament a
causa d’una epidèmia de pesta, que
casualment tampoc va tenir lloc en
l’any que es deia. Per cert, obra de
referència que no ha aparegut en cap
arxiu.
Davant tot aquest cúmul d’inexactituds, els actuals autors vam decidir
remuntar el riu de la història, analitzant, gairebé amb lupa, la documentació existent, únic mitjà de poder
donar amb l’origen d’aquests errors,
prenent alhora la greu decisió de denunciar, fent-los públics, en un intent
per evitar que en el futur tornin a repetir-se.
Ha estat per això que pensant en
el lector, es va optat per no escriure
una història cronològica a l’ús, en el
sentit més formal, sinó una sèrie de
capítols gairebé independents, elaborats per diferents autors, però pensats perquè el lector es pogués introduir en el tema d’una forma gradual i
a grans trets, buscant amb això més
la il·lustració divulgativa que l’erudició acadèmica.
Per això mateix, vam decidir relatar els autèntics orígens històrics dels
Encants, tot posant de manifest les
errades dels llibres i dels autors que
han fet faula, donant a conèixer tant
les fonts antigues com les més modernes, passant després pels gremis més
significatius que van compartir aquell
espai comercial, sense oblidar els
greus problemes que durant una època van formar part inherent d’aquell
mercat, com van ser l’ordre públic i
la sanitat, sense oblidar l’economia,
problemes tots ells que d’una manera
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o altra, en el fons, afectaven la marxa
comuna de tota la ciutat, i que per
fortuna han quedat en part recollits
en les pàgines del Diari de Barcelona,
La Veu de Catalunya i de La Vanguardia.
També hem volgut il·lustrar els
diferents espais recorreguts pels Encants, en el seu llarg camí fins a la
plaça de les Glòries, a l’hora que els
hem situat en el context històric de
cada moment. Així, en explicar la
traumàtica arribada dels Encants al
llegendari, Camp de Sidral, aprofitem
per explicar com eren les empreses
veïnes. Tampoc ens hem oblidat dels
personatges reals o mítics relacionats amb els Encants, si escau gràcies a l’obra de Joan Amades, ja que
tots ells, d’una manera o altra, s’han
guanyat la fama i la vida al mercat. I
també recordem els sinistres fortuïts
que van poder acabar de forma fulminant els Encants, ja fos per efecte
de l’aigua o del foc. El viatge acaba
amb els tres últims projectes urbanístics.
D’entre tot podem destacar que
ara coneixem el moment precís en
què es va produir l’aparició de la Fira
de Bellcaire, o l’origen d’aquell mercat
dels Encants, així com el lloc exacte
on se situava la Fira de Bellcaire en
els finals del segle XVIII, i no precisament en el lloc en el qual tothom
la situa, que ha resultat ser una altra
nova llegenda urbana, fomentada en
part pels mateixos funcionaris municipals, desmentint de pas el tòpic de
la similitud dels Encants amb el Rastro madrileny.
Per altra banda, hem aconseguit
rastrejar gairebé tots els fills perduts
que els Encants ha tingut a tot el
llarg de la seva dilatada història, i
l’existència d’una sèrie de publicacions, si més no oblidades en els arxius
municipals barcelonins, que aporten
nova llum respecte a aquesta història, tres d’elles són autèntiques troballes, tant pel seu contingut com per
la seva oportunitat, en uns moments
que van resultar ser crucials. Una de
les dades més importants és l’existència documentada d’un efímer i desconegut Hotel Municipal de Vendes i el
seu corresponent reglament, que és
en mans privades, i del qual ningú en
tenia coneixement.

D’altra banda, a l’hora d’il·lustrar
aquest treball de forma convenient,
hem tractat de fugir de les conegudes
i gastades imatges de sempre, les del
tòpic, i hem buscant donar-ne a conèixer altres diferents, i quan ha estat possible, inèdites, tant de l’Arxiu
Fotogràfic de Barcelona com de l’Arxiu
Nacional de Catalunya a Sant Cugat o
de l’Arxiu Històric de la Ciutat, que en
algun cas concret confirmen la justesa de vells textos; o aportant gravats
mai fins ara inclosos en les obres que
ens han precedit, tot i això, no hem
exclòs l’ús d’imatges més actuals que
ben aviat també seran història.
Una altra qüestió a destacar és
el rescat que s’ha realitzat de molts
documents municipals, fins ara mai
esmentats, i encara menys donats a
conèixer, i que s’ha considerat fer públics, fins i tot reproduint en imatges
les seves portades, en tenir en compte
que molts d’ells donen llum al respecte dels successius problemes que van
tenir els Encants en els finals del segle XIX o en els principis del XX, al
nostre entendre una de les èpoques
més turbulentes de la seva història,
tenint en compte l’última guerra civil,
amb els seves corresponents depuracions dels vençuts, si escau d’una part
dels comerciants dels encants, mitjançant els papers. Papers que han tornat
a Barcelona amb els últims documents
retornats per l’Archivo General de la
Guerra Civil Española de Salamanca
que donada la brevetat del present
treball, podran servir per ampliar i
complementar altres futurs, com podria ser l’estudi de l’associacionisme
en els Encants, part del qual es des-

vetlla al llibre gràcies a l’Arxiu de la
Delegació del Govern a Catalunya.
Problemes aquells que en gran
part es van solucionar, en certa manera, amb el trasllat, l’any 1928, a
l’encara per néixer plaça de les Glòries, lloc que finalment ha resultat ser
el principi i fi d’aquest nou viatge,
després de 85 anys del seu últim assentament, i amb un entorn urbanístic molt similar.
Per fer un resum final, un detall
fa als Encants únics, l’ésser el mercat medieval més antic d’Europa, i el
seu signe característic, les subhastes,
origen real del seu nom propi. Només
per això se li ha de guardar un gran
respecte, en haver mantingut durant
gairebé vuit segles, un nom i una característica única.
Però, si hem de destacar una altra
característica, no s’hauria d’oblidar el
seu caràcter nòmada, ja que en gairebé vuit segles, s’ha desplaçat per la
ciutat, per ordre municipal, fins sis
vegades, des els seus inicis al segle
XIII, sota els porxos del claustre de la
església de Sant Jaume, fins a última,
al arribar a l’antic racó que ocupava el
Bosquet dels Encants.
És a dir, la ciutat l’ha expulsat en
cada ocasió que es produïa una nova
remodelació i cada vegada més lluny
de la centralitat, condemnant així
el mercat a peregrinar per la perifèria, evocant el costum molt propi de
l’edat mitjana, en què els oficis vils
s’exercien fora de les muralles, i més
encara donada la seva singularitat,
en ser un mercat a extingir, fins fa
quatre dies, qüestió que sembla s’ha
acabat.
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L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) és un dels centres que
configura l’Arxiu Municipal de Barcelona, juntament amb l’Arxiu Municipal Contemporani, l’Arxiu Fotogràfic i
els deu arxius municipals de districte.
L’AHCB neix com a centre arxivístic
l’any 1917, quan es decideix dividir
els fons de l’Arxiu Municipal en històrics i administratius. Els fons històrics
s’ubiquen a la Casa de l’Ardiaca, sota
la direcció d’Agustí Duran i Sanpere, i
així es crea l’Arxiu Històric de la Ciutat, inaugurat l’any 1922. La riquesa i
la diversitat de la documentació que
aplega l’han convertit en un dels centres arxivístics i d’investigació històrica més importants de Catalunya.
L’Arxiu ha exercit també un paper
important en la promoció, la difusió i
la divulgació de la història de la ciutat, que des de l’any 2001 es porta a
terme mitjançant el programa denominat Seminari d’Història de Barcelona i
es concreta en la realització de cursos,
jornades, conferències, congressos,
exposicions i publicacions.
La informació detallada sobre els
fons, els serveis, els horaris i les activitats de l’Arxiu es pot consultar a
la pàgina web: www.bcn.cat/arxiu/
historic
ELS FONS DE L’ARXIU
Els fons conservats s’agrupen en
tres grans blocs: fons documentals,
fons hemerogràfics i fons bibliogràfics.
Fons Documentals
Inclou els fons i col·leccions de
caràcter arxivístic, amb una cronologia compresa entre el segle IX i l’actualitat. Els més rellevants són els
següents:
Fons municipal. Documentació
generada per l’exercici de les competències i les funcions del govern de la
ciutat durant l’època medieval i moderna, essencialment entre els segles
XIV i primer terç del XIX.
Fons del Veguer i del Corregidor.
Documentació generada pel veguer de
Barcelona, autoritat delegada del monarca que exercia funcions governatives, judicials i administratives. El càr-

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona vist des de l’avinguda de la Catedral.

rec del veguer fou suprimit pel Decret
de Nova Planta (1716), però bona part
de les seves atribucions foren assumides per una nova autoritat territorial:
el corregidor. L’abast cronològic va del
segle XIV al XVIII.
Fons dels Jocs Florals de Barcelona. Documentació generada per l’organització i realització dels Jocs Florals
de Barcelona en el període comprés
entre els anys 1859 i 1982.
Fons notarial. Documentació fragmentària que es complementària dels
fons conservats a l’Arxiu Històric de
Protocols de Barcelona. Amb documents dels segles XIV al XIX, predominen els inventaris de béns, els capítols
matrimonials, els testaments i els documents judicials.
Fons patrimonials. Integrat per
alguns fons de caràcter familiar o patrimonial, com ara: el Carlet-Castellar,
el Llansà-Mora-Pons, el Ribas o el
Grenzner. Per la història contemporània de Barcelona, cal destacar el fons
Reforma Via Laietana, amb documentació sobre els edificis enderrocats en
obrir la Via Laietana a començament
del segle XX.
Fons gremials. Comprèn la documentació d’una norantena de gremis i
corporacions professionals de la ciutat
de les èpoques medieval i moderna.
Podem destacar la dels gremis de sabaters, hortolans, llogaters de mules,
sastres, serrallers, blanquers, fusters,

mestres de cases, argenters, velers,
velluters, perxers o revenedors.
Fons personals. Aplega una setantena de fons de personalitats rellevants de la cultura barcelonina i catalana, fonamentalment dels segles XIX
i XX. Podem remarcar els de Prudenci
Bertrana, Francesc Carreras Candi, Pere
Falqués, Ignasi Iglesias, Josep Oriol
Mestres, Apel·les Mestres, Narcís Oller
o Rossend Serra Pagès.
Fons i col·leccions cartogràfiques. Conjunt important de mapes i
plànols de Barcelona dels segles XVII
al XX. Els plànols dels segles XVII i
XVIII són fonamentalment d’origen
militar, mentre que els del XIX i el XX
estan relacionats amb la planificació
urbanística. De l’època contemporània
es conserven plànols d’arquitectes o
urbanistes tan destacats com Miquel
Garriga i Roca, Pere Falqués, Ildefons
Cerdà, Josep Oriol Mestres o Léon
Jaussely.
Fons i col·leccions iconogràfiques. Els més remarcables son els de
cartells, dibuixos i gravats. Els cartells
són essencialment del segle XX i la temàtica és molt variada: festes, fires i
congressos, exposicions, espectacles,
actes polítics, propaganda comercial,
etc. Els dibuixos són de procedència
molt diversa, destacant, entre molts
altres, els d’Apel·les Mestres, Josep
Bartolí o Perich. Pel que fa als gravats,
l’abast cronològic va de segle XVII al
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XX i predominen els retrats de personatges, la iconografia religiosa o les
vistes de Barcelona.
Fons Orals. Aplega col·leccions de
testimonis orals d’interès per la història de Barcelona o de Catalunya. La
col·lecció primigènia fou la de Ronald
Fraser sobre la Guerra Civil espanyola.
Altres a destacar són: la de Tomasa
Cuevas i Adela del Campo sobre dones
empresonades durant el franquisme, la
de Neus Català sobre dones deportades
a camps de concentració de l’Alemanya
nazi, o la de Cristina Borderías sobre
treball i identitat femenina. L’Arxiu
també ha impulsat projectes propis
com ara el de Biografies, amb històries
de vida de ciutadans de Barcelona, o el
dels Jocs Olímpics, amb testimonis de
persones implicades en l’organització
dels Jocs de 1992.
Fons hemerogràfics
Inclou fonamentalment les publicacions periòdiques editades a Barcelona
des del segle XVII fins a l’actualitat. És
l’hemeroteca històrica més important
del país juntament amb la de la Biblioteca de Catalunya. Dels gairebé 13.800
títols existents, uns 1.100 són títols
vius, mentre que la resta són capçaleres que ja no s’editen. Els podem classificar en quatre grups:
Pre-premsa. Primeres publicacions
seriades que, amb una periodicitat variable, comencen a editar-se a Barcelona al final del segle XVII i primers
anys del XVIII. Malgrat la manca de
periodicitat, constitueixen la forma
inicial i precedent de la premsa actual.
Diaris d’informació general. Apareixen a mesura que avança el segle
XVIII i arriben fins a l’actualitat. Algunes capçaleres històriques remarcables
són: Caxon de Sastre Cathalan (1761),
Diario de Barcelona (1792), La Publicitat (1878) Diari Català (1879); La Vanguàrdia (1888), La Veu de Catalunya
(1899), El Poble Català (1905), L’Opinió (1928) o La Humanitat (1931).
Revistes. El ventall de títols que es
conserva és molt variat, però pel seu
alt valor històric i documental podem
mencionar: Lo Pare Arcàngel (1841),
Lo Verdader Català (1843), Un Tros de
Paper (1865), Lo Gay Saber (1868), La
Flaca (1869), La Campana de Gracia
(1870), La Renaixença (1871), L’Es-

Llibres d’actes de les reunions del Consell de Cent, segle XVI.

quella de la Torratxa (1872), Catalònia
(1898), Quatre Gats (1889) o Pel i Ploma (1889).
Col·lecció de premsa clandestina
i d’exili. Formada a partir de la labor
de particulars i d’organitzacions polítiques i sindicals durant el franquisme,
les quals n’anaven fent donació regular i discreta a l’Arxiu. La integren un
miler de títols publicats entre els anys
1939 i 1977, majoritàriament per partits polítics, sindicats i organitzacions
clandestines diverses, tant de l’interior
del país com de l’exili.
Fons bibliogràfics
Format fonamentalment per publicacions referides a Barcelona en sentit
ampli, des de la història, l’evolució urbanística, l’arquitectura, la premsa, les
biografies o l’art, fins a la ciutat com
a protagonista literària. També inclou
un nombre important de publicacions
relatives a les ciències auxiliars de la
història: arxivística, bibliografia i paleografia, entre altres. Des de la seva
creació ha ingressat també diversos
llegats de fons bibliogràfics privats,
entre els quals cal destacar: la Biblioteca Massana, sobre indumentària i
arts sumptuàries; la Biblioteca Toda,
sobre temes hispànics i llibres de viatges en diverses llengües; la Biblioteca Serra i Pagès, sobre folklore; i la
Biblioteca del novel·lista Narcís Oller.
Aplega actualment més de 140.000
volums i és la biblioteca especialitzada més important sobre la ciutat de
Barcelona.

EL SEMINARI D’HISTORIA DE BARCELONA
És el programa de l’Arxiu destinat a
la realització d’activitats de foment de
la recerca i de divulgació de la història
de la ciutat. Cada dos anys s’organitza el Congrés d’Història de Barcelona
amb l’objectiu d’impulsar la recerca i
actualitzar els coneixements històrics.
La catorzena edició es farà la tardor
de 2015 i es dedicarà al tema Ciutat,
monarquia i formacions estatals, 12491812.
Cada any es programen també activitats monogràfiques en format de
curs o jornada. Estan en preparació
una jornada sobre fonts documentals
del període de la Guerra de Successió
a Barcelona i unes jornades sobre la
història del turisme a la ciutat.
Al vestíbul del centre també es
realitzen periòdicament exposicions
de petit format destinades a donar a
conèixer els rics i variats fons conservats, amb un cicle denominat Un tast
de l’Arxiu.
Pel que fa a publicacions, l’Arxiu
compta amb dues col·leccions pròpies: la revista Barcelona Quaderns
d’Història i la col·lecció de petites monografies Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona. També es promou
la publicació de monografies d’història de Barcelona dins les col·leccions
municipals generals o en coedició amb
altres institucions.
Xavier Tarraubella i Mirabet
Director
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El museu d’Alcover
“De fòssils marins a vida burgesa”
Els primers anys
Si ens remuntem als primers anys de
vida del museu d’Alcover descobrim un
de tants museus locals apareguts durant el període franquista. La dècada
dels anys seixanta fou un marc propici
per al desenvolupament d’aquest tipus
d’iniciatives culturals, que donaven lloc
a un pintoresc mostrari de petits equipaments, sense cap pretensió ni gairebé pressupost. Tots ells, però, eren
veritables contenidors de records, de
microhistòria, de folklore i cultura popular, on per sort se salvaguardà part
important del patrimoni local, però,
també, eren contenidors d’objectes antics on tot tenia cabuda per completar
les atapeïdes vitrines de les exposicions. Sovint, aquests senzills equipaments culturals es crearien a partir de
la iniciativa i l’esforç d’algun erudit
local o prohom de la vila que amb el
seu esforç, dedicació o fins i tot finançament, veia fer realitat el seu somni.
El 15 d’agost de l’any 1967 el poble d’Alcover inaugurava el seu museu
d’història local, d’iniciativa pública.
S’instal·lava en unes petites estances
de l’antiga torre medieval del portal de
Sant Miquel. L’artífex de tot plegat fou
un alcoverenc, el Sr. Andreu Barbarà
Camafort, aleshores alcalde, i gran aficionat a la història i a col·leccionar.
L’Andreu Barbarà no solament en seria
el fundador i impulsor sinó que durant
dècades intervindria en la seva gestió,

primer com a conservador i després
com a director, fins al punt que avui
dia encara se’l recorda estretament relacionat amb el museu.
La descoberta dels fòssils
El museu d’Alcover, però, es diferenciava d’altres equipaments de similar tipologia pel fet que es va crear
per acollir un patrimoni paleontològic
excepcional. Es tractava dels espectaculars fòssils marins del Triàsic, descoberts de manera fortuïta a la Lloera,
entre Alcover i Mont-ral. Gràcies a l’explotació de la coneguda com a pedra
d’Alcover es va anar creant la col·lecció
de fòssils, gairebé tots donació de propietaris i treballadors de les pedreres.
La vàlua científica de les primeres troballes paleontològiques anava més enllà de l’interès estrictament local. Des
de la primera descoberta, l’any 1964,
no deixaren d’aparèixer nous exemplars
que científics d’arreu del món, com el
Dr. Villalta, la Dra. Beltan, el Dr. Lehman, el Dr. Ellemberg, entre altres, estudiaren i anomenaren, tot descobrint
nous gèneres i espècies.
Actualment el museu custodia vora
400 fòssils del jaciment de la Lloera.
Moltes de les troballes van anar a parar
a mans de particulars o a altres equipaments especialitzats, com el Museu
de Geologia del Seminari de Barcelona, on es conserva un miler de fòssils
de la col·lecció d’Alcover-Mont-ral.

Accés a l’antic museu ubicat al portal de Sant Miquel. Foto:CEA

A més de la col·lecció de fòssils de
la Lloera a poc a poc es va anar completant el fons de paleontologia amb
exemplars d’altres indrets geogràfics i
períodes geològics. Però la col·lecció
del Triàsic, era, és i sempre serà la “nineta dels ulls” dels alcoverencs i la raó
principal per la qual aquest petit museu local s’ha convertit avui dia en un
modern equipament i referent científic
del Triàsic arreu del món.
Del portal de Sant Miquel a Ca Batistó
El primer museu encabit en una
antiga torre medieval aviat necessitaria més espai. L’any 1971 l’Ajuntament
va tenir l’oportunitat de comprar ca
Batistó, una antiga casa senyorial on
exposar-ho tot: fòssils, eines de treball, monedes, armes, mobiliari, etc.,
un mostrari de col·leccions i objectes
procedents de donacions i cessions
particulars de famílies del poble. Entre les donacions destacaríem especialment les de la biblioteca del Cercle
d’Amics, les dels materials pertanyents
als fills il·lustres del poble, com Plàcid Vidal, Ignasi Vidal, Josep Aladern,
Anton Català i Laureà Català o la col·
lecció d’arqueologia del reusenc Ramon Rodón.
El museu, amb l’ampliació de l’espai expositiu, sense adonar-se’n enriquia considerablement el seu fons. La
història de ca Batistó, la fisonomia, el

Alcoveria brevis. Holotip: espècie descoberta per primer cop al Jaciment
d’Alcover-Mont-ral. Foto: Pere Queralt
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Espai expositiu de ca Batistó: les noves sales de bany. Foto: Carles Fargas

refinat cromatisme i decoració, testimoniaven la presència de “vida burgesa” en
el passat del poble. Aquell contenidor
expositiu antic, ple d’història, nostàlgic
i replet de records, romandria a l’espera
de poder recuperar algun dia l’esplendor
perduda. Transcorregut el període de
decadència, l’edifici restaurat íntegrament, no únicament és avui dia l’espai
on s’exposa una part representativa de
les variades col·leccions, sinó que esdevé la peça més valuosa de l’exposició.
Tanmateix, el museu, ca Batistó,
durant anys va ser el lloc de trobada i
de reunió de tota una generació de joves alcoverencs, que atrets per la seva
inquietud intel·lectual i encoratjats
per l’ Andreu Barbarà, fundaren l’any
1977 el Centre d’Estudis Alcoverencs.
L’entitat ocupà una petita estança del
museu a sobre del portal de la Saura;
fou en aquest espai on començà a treballar a recer del museu i uns anys més
tard ocupà un espai a l’Ajuntament,
després al carrer Amorós, fins arribar a
la seu actual a Ca Cosme.
Temps de crisi, temps de canvi
L’ostracisme que viurien la majoria
de museus locals entrada la dècada
dels 90 els sentenciaria a la degradació i a l’oblit, i feren témer per la
seva supervivència. No obstant això,
de vegades les crisis forcen a patir una
metamorfosi que sortosament permet
superar-les i continuar endavant. El
museu d’Alcover es pot dir que és un
dels que ho ha aconseguit, i no tant
sols museogràficament, amb la renovació d’espais i vitrines, sinó també,
conceptualment, amb la creació de
nous discursos i l’ampliació del seu

Espai expositiu dedicat al modernisme literari al Camp de Tarragona i a
Cosme Vidal. Foto: Carles Fargas

ventall de possibilitats i actuacions.
Actualment el museu, i d’aquí el
títol que he escollit per a l’article,
compta amb dues modernes exposicions de temàtiques, format i cronologia
molt diferent. Per una banda, l’exposició de paleontologia Les muntanyes
de Prades ara fa 240 milions d’anys. El
fòssils d’Alcover –Mont-ral endinsa el
visitant al món dels fòssil d’una manera fàcil i interactiva i a partir d’uns
recursos museogràfics pensats per a
tos els públics i nivells de comprensió.
Per exemple, el conte Peix Pedra, creat
expressament per l’escriptora Àngels
Ollé, utilitza la força del llenguatge
literari per explicar als més joves els
secrets dels nostres fòssils marins: “I
així va ser com mirant i mirant un tros
de pedra que vam descobrir la seva
història...”
Mentre que una segona exposició,
a la planta noble de ca Batistó, sota el
títol Modernitat burgesa i Modernisme
literari, convida a fer un recorregut per
la casa a partir d’un modern muntatge
expositiu sobre els inicis de la modernitat de la mà de la burgesia i on cada

estança té alguna cosa a explicar. Per
exemple, quan es va construir l’antiga
galeria de la casa, per aconseguir un
espai assolellat i confortable, es va
annexionar a l’edifici part de les estances de l’antiga impremta La Saura, propietat de l’escriptor i impressor Cosme
Vidal, més conegut pel pseudònim de
Joseph Aladern, i per això, ara, és l’espai museogràfic dedicat al modernisme literari al Camp de Tarragona.
Del petit museu dins d’una torre
medieval a l’actual ha passat temps.
Avui dia el museu d’Alcover és un dels
principals eixos vertebradors de la vida
cultural i intel·lectual del poble, juntament amb l’Arxiu Municipal i el Centre d’Estudis Alcoverencs.
A més a més, aquest equipament
renovat ha sabut traspassar el seu
propi espai físic i anar més enllà. Per
exemple, amb la integració dels edificis històrics o elements herència del
passat dins del recorregut cultural pel
nucli antic de la vila anomenat Una
passejada en el temps.
Ester Magrinyà

Interior del conte Peix Pedra de l’escriptora Àngels Ollé i il·lustracions de Maria Espluga, editat
pel museu d’Alcover
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FÀBREGAS, Josep / NAVAIS, Joan
[Coord.]. Premsa i societat. Aspectes
polítics, econòmics i socials. Edicions
del Centre de Lectura, 127. Arola Editors - Centre de Lectura de Reus – Publicacions URV (Reus, 2013). 210 p.
ISBN: 978-84-8424-258-1

M. Villangómez Llobet. Audioantologia. A cura de: Vicent Ferrer i Mayans.
Institut d’Estudis Eivissencs (2014).
Llibret de 73 p. més dos CD.

Aquesta publicació és un recull de
les diferents conferències que va organitzar el Centre de Lectura de Reus, entre el 26 d’abril i al 4 de maig del 2012, a
la seva seu social, sota l’epígraf “Premsa
i societat. Aspectes polítics, econòmics
i socials”. Unes jornades que van servir
per fer un repàs a la història de la premsa i que estigueren coorganitzades amb
la Universitat Rovira i Virgili, amb la col·
laboració de l’Institut Ramon Muntaner,
l’Institut Municipal de Museus de Reus i
la Biblioteca Central Xavier Amorós.
Si bé aquestes jornades, dividides
en cinc sessions, tenien l’objectiu de
posar sobre la taula l’evolució del fet de
la premsa, des de la seva aparició fins
el present, donant a conèixer els diferents aspectes d’aquesta i tot l’abast de
diferents connotacions polítics, socials,
entre altres. Ara amb l’aparició d’aquest
llibre permetrà tant a participants, com
a veïns, estudiosos o persones en general de recordar o descobrir un xic més
de la premsa del nostre país.
La premsa anomenada també com
el quart poder i les seves hemeroteques
amb el pas del temps han esdevingut

uns centres de documentació i informació importants, i en síntesis és el que
aporta aquesta publicació, on a través
de les seves vuit aportacions, el lector
s’endinsarà en vuit mons diferents prou
importants per entendre diferents parts
de la nostra història com són:
La prensa y la difusión de las luces
en la España del siglo XVIII, de Carlos
Martínez Shaw; La prensa europea en la
Edad Moderna, una anotaciones, de Luis
Navarro Miralles; La difusió de les idees liberals a la premsa d’inicis del segle
XX, de Josep Fàbregas Roig; La premsa
satírica com a arma política. Reus (18681936), de Marc Ferran; Les revistes modernistes de Reus, de Magí Sunyer; La
premsa falangista: guerra i postguerra,
de Joan Maria Thomàs; Premsa, lectors
i lectures de l’antic al nou règim: Reus
1813-1814, amb diferents annexes, de
Victòria Rodrigo Fuentes; i La premsa
històrica a Reus (1813- 1939, amb un
ampli apèndix sobre les publicacions
periòdiques reusenques, de Joan Navais.

És una sort conservar documentació de les persones que en l’àmbit de
la cultura han deixat petja profunda.
En el cas dels escriptors s’entén que
la millor documentació és l’obra literària escrita i publicada —en vida
si és possible. Sabem però que hi ha
molta altra documentació valuosa que
ens ajuda a situar, a entendre millor
l’obra literària, l’autor i el context on
va viure. Fins fa poc, ho constituïen
els epistolaris, que els correus electrònics pràcticament han fet desaparèixer. Les imatges fotogràfiques són
un altre material important que més
enllà de la conservació del record ens
documenten l’activitat, les relacions
i les circumstàncies personals i col·
lectives. Hi ha també, com és el cas,
la gravació de la veu, que pot respondre a expressions diferents sigui amb
imatges o sense, en circumstàncies
familiars o personals, en entrevistes
on s’ha registrat l’opinió i el relat sobre la pròpia obra, o sobre el temps
viscut, el lloc o altres concepcions
personals que han determinat l’obra

literària. Hi ha la veu de l’autor llegint o recitant la seva obra.
El producte que ens presenta
l’Institut d’Estudis Eivissencs, té com
a origen l’existència de sis cintes
magnetofòniques conservades entre
les cinquanta-set carpetes que el
gran escriptor eivissenc havia cedit
a l’entitat. A partir d’aquest material
es presenten els dos CD, un recitant
la pròpia poesia i un altre amb fragments teatrals propis, amb versions
de poesia que ell va traduir, tres poetes mallorquins (Joan Alcover, Miquel
dels Sants Oliver i M. Antònia Salvà)
i una entrevista que dóna raons i explicacions que ens poden ajudar a una
millor comprensió de la seva obra.
Tot aquest material sonor es troba
imprès en el llibret que acompanya
els CD amb una introducció de Vicent
Ferrer i Mayans. Tot plegat un regal
per tancar el centenari de Villangómez: la seva veu, dolça i asserenada
que s’arrossega calmosament.

Josep M. Contel
Taller d’Història de Gràcia

Josep Santesmases i Ollé
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IV Jornades d’Estudis Carmel Giner Bolufer de Pego i les Valls. Actes 2010.
Institut d’Estudis Comarcals de la Maria Alta i Ajuntament de Pego (2013),
235 p.

Isidre Aymerich Bernal. El paper moneda a l’Alt Penedès durant la Guerra
Civil (1936-1939). Ed. Institut d’Estudis Penedesesencs. 2013

Aquesta publicació recull les
aportacions de les jornades celebrades el novembre de 2010 a Pego que
porten el nom de l’estudiós autodidacta Carmel Giner Bolufer (19011974). Conté nou articles de molt
diverses característiques, territorialment centrats en la població de
Pego, la comarca de la Marina Alta o
el País Valencià.
Dedicaré la ressenya a un dels
darrers escrits d’Antoni Lluís Carrió:
«25 anys de l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (ICEMA).
Els centres d’estudis, una xarxa de
cultura i recerca al territori». Aquest
és un treball fet des de dins mateix
de l’entitat, des del coneixement
d’una persona implicada en la seva
constitució, que sap gairebé tots els
detalls del pas d’aquest primer quart
de segle d’existència. És un d’aquells
articles que s’han d’escriure i que
poques persones d’una entitat ho
poden fer perquè d’alguna manera
són elles les que han tingut al cap i
al cor l’entitat durant un període de
temps llarg. Sense excloure, és clar,

que més endavant puguin aparèixer
altres estudis mirant des de fora.
L’Antoni Carrió ens mostra molt clarament com entenia el món dels centres d’estudis, sostingut amb dues
potes molt ben afermades: en l’àmbit
local o comarcal i en l’àmbit nacional
en el sentit més ampli. Si la primera
part de l’article reflecteix el coneixement minuciós de l’IECMA, la segona part és el reflex del coneixement
de tenia l’Antoni Lluís del moviment
dels centres i instituts d’estudis a
nivell global, de tot el que havia llegit, escoltat, parlat i debatut. Carrió
en aquest sentit és una esponja que
quan s’exprimeix deixa anar bona
part de les aportacions que entre
tots —i ell també— hem anat fent,
construint un model vinculat a la recerca del propi territori i a la difusió
d’aquest coneixement, lligant-nos en
xarxa uns amb els altres d’un cap a
l’altre del país o països, creant model
i estructures de coordinació i suport.

Fruit d’un treball de dècades, la
cerca infinitament pacient d’un col·
leccionista especialista en filatèlia i
numismàtica, el volum aplega i reprodueix a color, municipi per m,unicipi,
tots els bitllets, vals, peces de metall
i elements de bescanvi emprats per
Ajuntaments, entitats i botigues particulars durant els anys de la guerra
civil, de manera que el resultat és una
obra de consulta especialment valuosa pels que estudien aquest periode de la nostra història recent, una
edició que properament esperem veure completa amb els estudis corresponents al Baix Penedès i el Garraf,
ambdós molt avançats. No és aquest
el primer treball d’Isidre Aymerich sobre aquest àmbit numismàtic. L’any
2008 va publicar l’estudi del papermoneda a la comarca de la Sagarra
durant la guerra civil.
Investigador remarcablement metòdic, Isidre Aymerich, el seu autor,
ha acceptat finalment donar-lo a la
impremta tot i el convenciment que
potser encara algun dia apareixerà
un altre d’aquests petits vals o algun

document relacionat amb el tema. La
seva lectura permet prendre consciència de la labor realitzada, un treball
detalladíssim en el que cada peça ha
estat documentada tant com ha estat
possible i, al mateix temps, s’ha contextualitzat en l’entorn del seu espai
i moment històric. D’aquí que aquest
sigui també un treball ple d’humanitat, on és possible entreveure les
misèries i dificultats de la vida diària
que s’amagaven al darrere de cada un
d’aquests petits bitllets, petites cròniques personals de la reraguarda en
aquells anys de guerra: són històries
que tenen com a protagonistes els
homes i dones de cada municipi, els
que des de la cooperativa, l’empresa
col·lectivitzada, l’ajuntament o la
botiga corresponent van haver d’enginyar-se un sistema que permetés
fer efectius els petits pagaments del
dia a dia, potser també amb la voluntat de fidelitzar el client. En conjunt,
anècdotes i detalls d’allò que se n’ha
dit un temps i un país.

Josep Santesmases i Ollé
CCEPC

J.S. i B.
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