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editorial

Els centres d’estudis i el territori
La particularitat dels centres de Barcelona
Els centres d’estudis locals i comarcals
estan directament relacionats amb el seu
propi territori, sense el qual esdevindrien
una altra cosa. Territori en el sentit d’una
part concreta del país, viscuda en tota la
seva amplitud, comptant amb l’espai geogràfic particular, amb les persones que
conformen la demografia actual, amb la
seva història com a matèria que condiciona el present, i amb totes les diverses particularitats dels àmbits del coneixement i
de la cultura, que els centres tinguin a
bé a conrear i difondre. Territori pensat i
construït des de baix, dia a dia, amb tot el
cúmul d’experiències humanes que el conformen. De baix a dalt.
Entre les diverses concrecions de tipologies territorials dels centres d’estudis
hem de considerar els centres d’estudis de
la ciutat de Barcelona, la major part dels
quals configurats a l’entorn dels antics
pobles del Pla de Barcelona i també de
barris amb una personalitat molt remarcada. Centres amb un territori urbà, que en
totes o la majoria de les parts limiten amb
un altre espai també urbà. O que en algun
cas inclouen o limiten parts de muntanya

molt humanitzada que està plenament inclosa i identificada amb la ciutat de Barcelona. Són aquests, aspectes importants
que personalitzen els centres d’estudis de
la ciutat, com també la seva relació directa amb els organismes propis de l’Ajuntament, com una administració comuna i
important de tots ells.
En els darrers anys els centres d’estudis barcelonins amb el suport de l’IRMU i
també de la CCEPC han vingut realitzant
diverses activitats i projectes comuns,
pensats de manera global tenint present
la particularitat de cada territori urbà. Activitats i projectes que han establert fructífers lligams i contactes entre persones i
centres i han tingut la virtut de presentar
en bloc el conjunt de centres davant de
l’administració municipal. Ara mateix hi
ha endegat el projecte «Construint la historia del Pla de Barcelona. L’aportació de
la història feta des dels pobles i barris al
coneixement de Barcelona (de finals del
segle XIX al segle XXI», que ha de posar
en valor les persones que es van significar
en la recerca històrica particular de cada
antic poble o cada barri.

6 de juliol de 2009. Conferència inaugural dels actes vinculats al centenari de la Setmana Tràgica.
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Per bé que tiren no l’arrancaran
Sobre l’Espai Cultural Enric Valor
i els centres d’estudis del sud valencià
La unió fa la força. I la creació de
sinergies entre institucions és clau al
món que vivim. Hi resulta d’aplicació,
com mai, el celebèrrim exemple de la
mata de jonc de Ramon Muntaner, tan
bon de citar: «E si negun me demana:
“En Muntaner, quin és l’eximpli de la
mata del jonc?”, jo li respon que la
mata de jonc ha aquella força que,
si tota la mata lligats ab una corda
ben forts, e tota la volets arrancar ensems, dic-vos que deu hòmens per bé
que tiren no l’arrancaran, ne encara
com gaire més s’hi prenguessen; e si
en llevats la corda, de jonc en jonc la
trencarà tota un fadrí de vuit anys,
que sol un jonc no hi romandrà».
Precisament amb aquesta premissa
que la unió augmenta la força, el 9
de juny de 2012 es van reunir a Cocentaina els representants d’una dotzena de centres d’estudis locals dels
voltants d’Alacant. Va ser la I Jornada de l’Espai Cultural Enric Valor: una
xarxa impulsada per l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. A aquella primera Jornada n’han succeït set
més. I a poc a poc l’Espai Enric Valor
s’ha anat consolidant com un fòrum
sòlid i estable de reflexió, planificació i cooperació cultural entre disset
centres d’estudis a les comarques de
l’extrem sud del domini lingüístic:
l’Associació d’Estudis de la Marina
Baixa, l’Institut d’Estudis Comarcals
del Baix Vinalopó, el Centre Cultural
Castellut, el Centre d’Estudis Contestans, el Centre d’Estudis del Museu
Valencià del Paper, l’Associació Cultural Font Bona, l’Institut d’Estudis de
la Marina Alta, el Centre d’Estudis de
la Repoblació Mallorquina, l’Associació d’Estudis Grup Alacant, el Centre
d’Estudis i Excursionisme les Valls de
la Serrella, el Centre Alcoià d’Estudis
Històrics i Arqueològics, l’Institut
d’Estudis Guardamarencs, l’Associació Cultural la Gola de Guardamar, el
Centre d’Estudis Locals del Vinalopó,
l’Associació Amics de Teulada, l’Institut d’Estudis Calpins i l’Associació
Xinosa de Monòver.

En un entorn on les iniciatives i les
estructures culturals de la Generalitat Valenciana sovint han estat
percebudes com a estranyes i llu-

nyanes —quan no inexistents—; en
una societat desestructurada, sense
clars referents i líders intel·lectuals;
en un context en què els organismes
provincials han assolit un protagonisme hipertròfic; en un territori que
té com a referència la ciutat d’Alacant, tradicionalment entotsolada
i menfotista; en un mercat cultural
precari i esquifit (deficitari d’editorials, indústries audiovisuals, circuits
teatrals o galeries d’art; amb una
mentalitat provinciana que tendeix a
la importació més que no a la creació
i l’exportació de produccions culturals autòctones); en un racó de món
on els ciutadans (es diu fàcil, això!)
poden passar i repassar totes les freqüències del dial de la ràdio i tots
els canals del comandament de la televisió sense aconseguir sintonitzar
ni una sola emissora en la llengua
pròpia... En un tal escenari d’abandonaments, anormalitats i despropòsits —vull dir— els instituts i els
centres d’estudis de l’Espai Enric Valor són ambaixadors imprescindibles

de la literatura, la filologia, la geografia, l’urbanisme, l’art, la ciència o
la història veritablement genuïnes, i
basteixen ponts valuosíssims entre la
precarietat heretada i les urgències
del present i el futur.
El fet, als nostres ulls, té una importància vital. Perquè aquests centres
dinamitzen i gestionen una cultura
de base, a peu de ciutat, de poble,
de carrer. Fan possible ací i allà conferències, cicles, exposicions, recerques, llibres, congressos, concerts.
O la publicació de revistes absolutament estimables per a la fixació i la
divulgació el coneixement, com és el
cas de L’Aiguadolç i Aguaits (a la Marina Alta), Sarrià (a la Marina Baixa),
Alberri (al Comtat), Baluard (a Guardamar del Segura), Bigneres i Filigranes (a Banyeres de Mariola), Revista
del Vinalopó (al Vinalopó Mitjà) o La
Rella (al Baix Vinalopó). En un panorama tan lamentable i eixorc com
l’insinuat, resulta significatiu que
les revistes que sostenen i marquen
el pols de la investigació i el coneixement es publiquen en vernacle. I
amb una qualitat mitjana remarcable.
El fet —m’agrada pensar-ho així— és
un indici més que, a pesar de totes
les disfuncions i dels intents sistemàtics d’ofegament lingüístic i cultural, al país dels valencians la llengua
i la cultura genuïnes mantenen un
vitalisme insubornable. Resulta perfectament viable la conquesta d’un
mínim de normalitat i dignitat en
els mercats de la cultura. En aquesta
apassionant aventura —sobra dir-ho:
la més suggeridora que ara com ara
es pot viure en aquest redós de la
Mediterrània— l’entramat dels centres d’estudis locals pot exercir una
funció importantíssima. Sobretot si
són efectivament capaços de generar
i aprofitar sinergies. Com la mata de
jonc de Muntaner: que «per bé que
tiren no l’arrancaran».
Joan Borja
Universitat d’Alacant
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Triant les olives

Fotografia feta al 1972 per Alejandro Subirats Lleixà a la partida de
les Roques al terme municipal de Mas
de Barberans. La informació que se’ns
dóna dels protagonistes de la fotografia ens transmet la pervivència d’unes
xarxes veïnals i de parentiu d’ajuda
mútua que funcionaven com a darrers
vestigis d’una societat preindustrial
que a principis dels anys setanta seguia resistint a la zona interior del
Montsià.
En un primer pla unes peces fetes
de margalló totalment utilitàries: dos
cabassos i una cabassa i un porgador
de fusta per on baixaven les olives
(fargues o sevillenques o morrudes no
ho podem apreciar a la fotografia) i
queien a la cabassa. Recipient de llata de pauma de base plana i de forma
circular i amb un cos recte d’aproximadament 20 centímetres amb dos anses diametralment oposades. Aquesta
peça tenia un doble ús: per envasar
(mesurar) les olives, des del sac es tiraven al decalitre i després una altra
vegada al sac, les que sobraven de la
mesura queien sobre la cabassa i no
a terra, així no s’embrutaven i podien
recollir-se més fàcilment. L’altre ús, il·
lustrat a la fotografia, era per triar les
olives de les pedres i les fulles. Feina
que majoritàriament feien els membres no productius de la família: gent

gran i xiquets i xiquetes. Va desaparèixer aquesta tasca,amb forta càrrega
sentimental per a diferents generacions, amb l’arribada dels porgadors
automàtics. Actualment es formen
llargues cues de carretes a l’entrada
de la cooperativa carregades d’olives
per porgar. El pas de les màquines de
plegar clàssiques d’un o dos corrons
als motocultors amb diferents corrons
ha fet que s’hagi reduït el temps de la
plega. Perdudes a la memòria queden
les colles de plegadores d’olives que
fins avançada la dècada dels setanta
plegaven a mà vores, valones i marges.
Fins a finals dels 50 del segle passat
les olives es plegaven totes a mà, amb
el descobriment de les màquines de
plegar l’avanç ja va ser notable i amb
l’acoblament del sistema al motocultor
la recollida es va disparar. Aquest canvi
tecnològic s’ha pogut realitzar per un
canvi en el sistema de cultiu: l’aplanament de les finques i per l’abandonament de determinades zones. Les finques abandonades han estat sobretot
les lindanes entre l’ecosistema de la
Plana i del Port on les oliveres es cultivaven en faixes estretíssimes, amb la
desaparició dels matxos es van deixar
de cultivar aquestes finques.
Quant a la indumentària a destacar
uns pantalons i unes faldetes apedaçades. Peces que són per elles soles,

talment com o el voraviu interior de
vestits, faldes, …, un mostrari dels tipus de roba que s’utilitzava perquè fins
i tot el retallet més mínim de roba es
guardava ja que sempre se l’hi trobava
una utilitat o una altra.
I tota l’escena emmarcada per l’entrada a una caseta de camp amb un
interior on es percep també el corral
del matxo. Una porta gran i reforçada,
que transmet solidesa però no seguretat. Amb l’augment els darrers trenta
anys dels robatoris a les finques ha fet
que s’hagi canviat la fusta pel ferro o
per l’alumini.
El plàstic substitueix la pauma, els
porgadors s’automatitzen, els matxos
desapareixen i arribem als vuitanta
on les faldetes són substituïdes per
xandalls. No podem oblidar que hi ha
determinats materials que avui en dia
fan mal a la vista però que per a molts
eren signe de progrés perquè facilitaven les feines i aportaven comoditat.
Fins fa quatre dies la pedagogia mediambiental no existia sinó que el missatge era identificar progrés amb nous
materials. Ja al segle XXI tenim l’obligació moral de cercar materials, inventar projectes i alimentar il·lusions on
la sostenibilitat sigui omnipresent.
Pepa Subirats
Responsable Museu de la Pauma de Mas
de Barberans i Centre d’Estudis lo Lliscó
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El Centre d’Estudis de les Garrigues
ELS ORÍGENS: DEL GEC AL CEG (19972002)
El dia 8 de setembre de 2002, a la
Sala de Plens del Consell Comarcal, naixia el Centre d’Estudis de les Garrigues
(CEG). Tretze persones d’arreu de la comarca signaren l’acta de fundació de la
nova associació, així com els estatuts
de l’entitat.
Però el CEG no naixia del no-res. El
1997 fou el punt d’inflexió clau, amb
la realització de la I Trobada d’Estudiosos. Una sèrie de persones del territori
ja anaven reivindicant un espai per la
defensa i difusió del patrimoni comarcal i vetllant per la cultura comarcal.
Aquella llarga reivindicació culminava
el 20 de setembre de 1997 amb la presentació de forma pública de 20 treballs relacionats amb la comarca o amb
les seves poblacions. Gràcies al suport
del Consell Comarcal, la col·laboració
de l’ajuntament de les Borges Blanques
i d’un grup de persones que creien en
el projecte, la cosa ja fou imparable.
Allí, podríem dir, va sorgir l’embrió
del GEG (Grup d’Estudiosos de les Garrigues) que tindria continuïtat fins el
2002, quan deixava pas al CEG.
És evident que la irrupció del GEG
fou una alenada d’aire fresc al gris panorama cultural de la nostra comarca.
La seva autonomia i esperit crític vers
els fets culturals a la comarca foren una
altra de les característiques definidores
del GEG i que han perdurat, fins i tot
estatutàriament explícites en el CEG.
Crèiem que aquest espai estava
verge, nu de contingut, però sobretot
abandonat i oblidat. Hi havia molt
poca conscienciació, per no dir nul·la,
a nivell personal i institucional sobre la
conservació del patrimoni més proper.
No ens hem d’enganyar, no fou un
inici fàcil. Hi havia recança, i havia
certa visió malentesa sobre la funció
i el treball del CEG i, fins i tot, de les
persones que en formaven part, fins el
punt que ens va costar establir vincles
de contacte i ponts de comunicació
amb les institucions. Vam haver de
fer molta pedagogia i didàctica, però
sobretot actes de reivindicació i de
treball pel nostre patrimoni per anar
apropant-nos a aquells que veien les

nostres actuacions amb reticència.
Canviar la mentalitat no ha estat
tasca fàcil. Ha estat una feina del dia
a dia, de picar pedra una i altra vegada. D’anar pels pobles, de parlar amb la
gent, amb els regidors, amb els alcaldes
i alcaldesses, de fer jornades explicatives i de difusió de les nostres restes,
de fer inventaris, d’elaborar informes
per a declarar béns d’interès local, de
fer treballs per recuperar patrimoni o
un munt de xerrades i conferències al
territori.

JORNADES DE TREBALL I ESTUDI
• Jornada Territori i paisatge: La pedra com a recurs, el 23 de novembre
de 2002
• Commemoració 25 anys dels Ajuntaments democràtics (1979-2004),
s’organitzaren quatre Jornades de
ponències, entre el 16 d’abril i el 28
de maig, sota el títol: Les Garrigues:
Una comarca per transformar.
• El 8 i 15 de juliol de 2006 El Patrimoni documental de les Garrigues.
• Patrimoni arquitectònic de les Garrigues. 9 i 16 d’abril de 2008.
• L’any 2009, el CEG coorganitzà conjuntament amb la Societat Onomàstica, el XXXVIè Col·loqui d’Onomàstica de Catalunya, els dies 25 i 26
d’abril.
• Commemoració centenari dels Fets
de la Setmana Tràgica, 1909. El tren

cremat a La Floresta.
• L’any 2010. Patrimoni arqueològic
de les Garrigues.
• L’any 2012. El Patrimoni de la Memòria Històrica.
• El 8 de juny de 2013, el CEG obria
la commemoració del Tricentenari (1714-2014) a La Floresta amb
una primera jornada per parlar de
l’impacte del Règim borbònic a
les Garrigues. Una visió general.
Aquesta jornada tingué continuïtat el 2014, concretament el dia
14 de juny, amb la II jornada de
Patrimoni històric. L’impacte del
Règim borbònic a les Garrigues.
Noves recerques.
• 1r Encontre d’escriptors i crítics a
Les Garrigues. Els autors i el procés
de creació de l’obra. 20 de setembre
de 2014.
• Centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya, La incidència
i l’actuació de la Mancomunitat de
Catalunya a les Garrigues. 11 d’octubre de 2014
• Conjuntament amb el Centre d’Estudis Comarcals del Segrià (CECS),
Passat, present i futur de les escoles
rurals a la Plana de Lleida. 9 i 16 de
maig de 2015.
• 70è aniversari de l’alliberament del
camp nazi de Mauthausen. Fang,
reixes i cambres de gas: Els garriguencs als camps nazis i altres. Memòria d’una deportació. 4 de juliol
de 2015.
• 2n Encontre d’escriptors i crítics a
les Garrigues. Poesia catalana actual (2000-2015). 19 de setembre de
2015.
TROBADES I PUBLICACIONS
La I Trobada d’Estudiosos es celebrà a les Borges Blanques el dia 20
de setembre de 1997, població a la
qual van seguir Tarrés (1999), Cervià
de les Garrigues (2001), el Vilosell
(2003), la Granadella (2005), Cogul
(2007), Vinaixa (2009), l’Albi (2011),
Fulleda (2013) i Arbeca (2015).
Aquestes trobades han generat la
publicació de les ponències publicades, que a continuació s’esmenten amb
l’entitat que se n’ha fet càrrec i l’any:
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Jornada Recuperació memòria històrica. La Granadella 2012

I Trobada d’Estudiosos de les Garrigues, Consell Comarcal de les Garrigues, 1999. 19 treballs.
II Trobada d’Estudiosos de les Garrigues, Ajuntament de Tarrés i IEI,
2000. 25 treballs.
III Trobada d’Estudiosos de les
Garrigues, Ajuntament de Cervià i IEI,
2003. 31 treballs.
IV Trobada d’Estudiosos de les Garrigues, Consell Comarcal de les Garrigues, 2004. 24 treballs.
Solcs de Terra. V Trobada d’Estudiosos de les Garrigues, Ed. Fonoll, 2006.
22 treballs.
Fites en el temps. VI Trobada d’Estudiosos de les Garrigues, Ed. Fonoll,
2008. 20 treballs.
Cabal de petjades. VII Trobada d’Estudiosos de les Garrigues, Ed. Fonoll,
2010. 24 treballs.
Vincles i arrels. VIII Trobada d’Estudiosos de les Garrigues, CEG, 2012.
20 treballs.
Recerques i Testimonis. IX Trobada d’Estudiosos de les Garrigues, CEG,
2015. 23 treballs.
Dins la publicació bibliogràfica
del CEG cal afegir el volum dedicat a
la recuperació de les carboneres del
poble de Fulleda i que porta per títol
Les Carboneres a Fulleda. La producció del carbó vegetal: una activitat
temporal de la pagesia basada en
l’aprofitament dels recursos naturals,
l’any 2006. Com també el volum Noves aportacions a l’onomàstica garriguenca i catalana, que recull les 26
comunicacions presentades al XXXVI
Col·loqui de la Societat d’Onomàstica
que va tenir lloc a l’abril de 2009 a les
Borges Blanques.

X Trobada d’estudiosos. Arbeca 2015

RECERQUES, INVENTARIS, CONVENIS,
INFORMES TÈCNICS I PREMIS
Relació de d’inventaris i recerques
realitzats a la comarca per part del CEG:
2003: Suport a l’inventari dels forns
de calç a la comarca de les Garrigues
2004: Inventari de les construccions al voltant de l’aprofitament de l’aigua al terme de Castelldans
2005: Suport a l’inventari de les
Balmes murades de Juncosa de les Garrigues i de La Granadella
2006-2007: Inventari del fons etnològic del Museu de l’oli i del món
rural de Castelldans
2010-2011: Inventari del Patrimoni
Industrial de les Garrigues
2012: Inventari dels campanars i
de les campanes de les Garrigues
2013: Inventari de les Festes Populars i Tradicionals de les Garrigues
2014: Inventari dels Monuments
commemoratius de Catalunya a les Borges Blanques
CONVENIS, ACTIVITATS I RECERCA:
2005: Conveni de col·laboració entre el CEG i el Consell Comarcal de les
Garrigues
2006: Recuperació de Les Carboneres a Fulleda
2008: Recuperació de la Memòria
de la Tàpia
2009-2011: La Granadella, Recuperació d’un refugi de la Guerra Civil
2010: L’Albi: 2 i 9 octubre, Jornades
sobre la restauració del Castell de l’Albi
2011: Conveni de Col·laboració amb
l’Espai Macià de les Borges Blanques
2012-2014: Recerca sobre la Història dels hospitals i de les institucions
assistencials a les Garrigues
2012: Signatura Conveni de col·

laboració entre el CEG i la Universitat
de Lleida
2013: Impuls i col·laboració en la
creació de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran de les Garrigues
2013: Recerca sobre els Cants Populars religiosos a les Garrigues
2013: Neteja i recuperació del pou
de gel de l’Albi.
2014: Signatura conveni amb el
Consell Esportiu de les Garrigues per
tal d’impulsar a la comarca les caminades culturals.
2015: 1a Caminada Etnobotànica al
Parc de les Olors en homenatge a Joan
Palau Gallart
2015: Conveni de col·laboració
entre el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i les entitats
col·laboradores de l’Observatori del
Patrimoni Etnològic i Immaterial.
Elaboració d’Informes Tècnics amb
l’objectiu de declarar Bé Cultural d’Interès Local alguns dels edificis més
característics o emblemàtics de les poblacions garriguenques. Tots aquests
informes han estat demanats pels
Ajuntaments de la comarca i per tal de
continuar l’expedient de sol·licitud al
Consell Comarcal.
A partir de l’any 2008, el CEG convoca de forma anual el Premi joves
investigadors/es de les Garrigues, conjuntament amb el Consell Comarcal i la
Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb la voluntat de
fomentar la investigació i la recerca a
la comarca entre els joves i estudiants,
per tal de donar suport i potenciar l’esperit de recerca i la creativitat científica sobre temes directament relacionats
amb la comarca de les Garrigues o amb
qualsevol dels seus pobles
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Transparència i bones pràctiques a través
de la pàgina web de la CCEPC
El passat mes de juliol del 2015
va entrar en vigor la Llei Catalana de
Transparència, una llei que afecta a
moltes entitats sense ànim de lucre.
Aquesta llei l’han de complir les entitats i fundacions que hagin rebut
ajudes o subvencions públiques, i què
perceben més de 100.000€ anuals de
subvencions o ajuts públics, o també les entitats i fundacions que un
40% o més dels seus ingressos anuals provinguin de subvencions o ajuts
públics (mínim: més de 5000 euros).
Un any i mig abans ja va entrar
en vigor la Ley de Transparencia espanyola. La CCEPC, inscrita al Registro
de Associaciones del Ministerio del
Interior i amb un àmbit d’actuació
superior a l’autonòmic, es regeix per
aquesta llei estatal.
Els supòsits econòmics mínims
que marquen la obligatorietat d’afectació de la llei estatal són els mateixos que a la llei catalana.
Com fer públic l’assoliment dels
requisits de transparència? Bàsicament a través de la pàgina web de
la entitat, bé amb la creació d’un
apartat específic o bé afegint les informacions necessàries a l’estructura
de web ja creada. Les obligacions de
comunicació tenen a veure amb:
• Informació institucional i organitzativa
• Gestió econòmica, pressupostària i
patrimonial
• Gestió administrativa
• La informació cal gestionar-la amb
les següents directrius:
• S’ha de presentar de forma clara i
estructurada.
• Ha de ser veraç i objectiva i fàcilment comprensible.
• S’ha d’actualitzar periòdicament.
Des del mes de juliol la CCEPC ha
participat al projecte Transpar-Ent. Es
tracta d’una iniciativa del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a
la Ciutadania Plural de la Universitat
Autònoma de Barcelona, impulsat
per l’Ajuntament de Barcelona i amb
el suport de la Generalitat de Cata-

lunya. L’objectiu és proporcionar a
les entitats criteris i eines per a fer
una informació i comunicació transparent i de qualitat. Va més enllà de
l’aplicació de la llei de transparència,
més aviat és l’assoliment d’uns nivells
òptims de bones pràctiques i de comunicació.
La CCEPC és una de les 11 entitats
seleccionades entre diferents àmbits
de l’associacionisme de Barcelona
amb l’objectiu de seguir un procés
acompanyat de l’aplicació dels criteris de transparència.
Sense modificar l’estructura de la
nostra pàgina web (www.ccepc.org)

hem anat incorporant molta informació, sobretot aquella relacionada amb el funcionament i gestió de
l’entitat: març legal, estatuts i altres textos que regulen el seu funcionament, informació sobre els òrgans de govern i els seus membres,
funcions de l’equip de Junta i del
personal laboral, relació i participació a altres institucions, informació
econòmica amb el tancament econòmic anual i claredat sobre els ajuts
rebuts, notícies actualitzades. Si hi
feu una ullada podreu apreciar-hi les
novetats.
El projecte Transpar-Ent preveu
que cap el febrer es presenti una plataforma d’assessorament sobre transparència i les entitats que hem participat al projecte hi figurarem com a
exemples.
Com a centres d’estudis adherits
a la CCEPC us recordem que gaudiu
d’un servei d’assessorament legal,
comptable i laboral. Si contacteu amb
l’assessoria Talaia–Coopdemà, els podeu plantejar els vostres dubtes i us
donaran les pautes necessàries per a
resoldre’ls.

Detall dels nous continguts a la web de la CCEPC.
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X Congrés de la CCEPC

“Recursos i territori. Perspectiva històrica i nous equilibris”
A l’anterior número de Frontissa
us informàvem sobre el plantejament
i els continguts del proper congrés de
la Coordinadora de Centres d’Estudis
de Parla Catalana “Recursos i territori.
Perspectiva històrica i nous equilibris”,
tot i que encara restava per definir les
dates exactes, el lloc de celebració i
altres detalls. Definits aquests temes,
ja hem pogut editar la primera circular
informativa del congrés, de la qual ja
us vam fer la tramesa electrònica. El
congrés queda estructurat així:
Lloc i dates: Sala Plana de l’Om.
Manresa, 21, 22 i 23 d’octubre de 2016
Descriptor: El sòl, el subsòl, els minerals, les aigües continentals, els oceans, l’atmosfera, la radiació solar, els éssers vius, els boscos... posen a la nostra
disposició una sèrie de recursos (ecosocials, més que naturals) que transformem i posem al servei de les nostres
necessitats de subsistència. Hom ha
projectat diverses mirades sobre aquests
recursos: la visió històrica sobre el seu
ús i els conflictes i solucions que han
generat; o l’abordatge des de disciplines
científiques i tècniques que il·luminen
el seu tractament present i futur.
L’explotació cada cop més intensiva
i la perspectiva de l’exhauriment d’alguns d’aquests recursos (especialment
els combustibles fòssils) obliga a una
nova mirada vers la cerca de recursos
renovables més propers, accessibles i
lligats al territori. Mantenint una visió holística sobre els recursos, el X
Congrés de la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana ha elegit

quatre àmbits de participació en funció de quatre de les grans necessitats
humanes: l’alimentació, el poblament,
les comunicacions i l’energia.
Organitza: Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana; Institut
Ramon Muntaner. Fundació Privada
dels Centres d’Estudis de Parla Catalana; Ajuntament de Manresa i Centre
d’Estudis del Bages.
Àmbits:
Àmbit 1: Alimentació
Agricultura, ramaderia, pesca i
aqüicultura, cadascuna relacionada
amb uns recursos (sòl, aigua, clima)
i unes infraestructures. I també biodiversitat, malalties, conservació, transport o impactes ambientals. Com s’ha
resolt l’alimentació en el passat i com
evolucionarà en el futur?
Àmbit 2: Poblament
Històricament vinculat amb els
recursos d’aigua, amb les terres de
cultiu i amb una energia assequible,
amb la generalització del transport
el poblament s’ha concentrat en les
grans ciutats i conurbacions. Com
s’ha resolt el poblament en el passat i
com evolucionarà condicionat pel futur canvi energètic?
Àmbit 3: Comunicacions
La mobilitat de les persones, el
transport de les mercaderies i la comunicació a distància (ràdio, televisió,
telèfon, internet) requereixen xarxes
estretament relacionades amb el territori. Què ens ensenyen les comunicacions del passat i quines oportunitats
s’obren en el futur de cada territori?

Àmbit 4: Energia
Els combustibles fòssils i l’urani
(energies no renovables) són molt més
potents i concentrades que les energies renovables, però comporten riscos i
impactes ambientals greus. Quin nou
plantejament social, tecnològic i territorial caldrà per al sistema energètic
del futur?
Es podran presentar comunicacions
a qualsevol dels quatre àmbits del congrés.
Terminis:
30 de maig de 2016. Inscripció del
títol de la comunicació i resum de mil
caràcters.
5 de setembre de 2016. Lliurament
del text sencer de la comunicació (màxim de trenta mil caràcters, notes incloses i tres imatges o gràfics).
Recepció de textos i informació
sobre el congrés: CCEPC: c/ Carme, 47
(IEC) 08001 Barcelona. Tel.: 933248585
ext. 131. A/e: ccepc@iec.cat.

Vista general de Manresa als anys vint del segle
XX, procedent de l’arxiu de Jaume Pons i Agulló. Font: ALOY, J.; RUBí M.G. Història gràfica
de Manresa, vol. “La Restauració (1875-1931)
- El paisatge urbà” Ed. Parcir Edicions Selectes,
Manresa 1996.

Propera Assemblea General Ordinària i
Extraordinària de la CCEPC
Us avancem que la propera Assemblea General de la Coordinadora
tindrà lloc a Sant Just Desvern (Baix
Llobregat), acollits pel Centre d’Estudis Santjustencs. La data triada és el
dissabte, 12 de març.
Aquesta vegada celebrarem l’As-

semblea General Ordinària i l’Assemblea General Extraordinària, on haurem de triar la meitat dels membres
de la Junta de Govern de l’entitat. És
per això que preveiem un programa
atapeït i estem estudiant la possibilitat d’agilitzar-lo. Un mes abans

de la data de celebració farem arribar als centres d’estudis socis tota la
documentació que es presentarà com
a memòria anual i proposta pel 2016
així com la documentació per a la
presentació de candidatures a la Junta de Govern.
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institut d’estudis catalans

Les publicacions de l’IEC,
obres de referència
Anàlisi històrica de la identitat
catalana,de Flocel Sabaté; La catalanofonia, de Miquel A. Pradilla; el setè
volum de l’Atles lingüístic del domini
català, de Joan Veny i Lídia Pons;
La Franja de Ponent: aspectes històrics i jurídics, de Joaquim Montclús,
i Història de la moneda de la Corona
Catalano-aragonesa medieval, de Miquel Crusafont i Sabater, són alguns
del centenar de llibres i revistes científiques que l’Institut d’Estudis Catalans, i les seves societats filials, han
publicat aquest any 2015.
L’Institut d’Estudis Catalans fa
recerca i estudis en tots els àmbits
de la ciència i és la primera editorial científica en català. L’objectiu
primer és publicar els resultats de la
recerca que fan els membres de l’IEC
i de les seves filials, però també publicar ciència en català, emprant el
vocabulari existent i creant-lo quan
cal. Algunes d’aquestes publicacions
empren l’anglès com a llengua única
o compartida amb el català, i esdevenen així una finestra al món de la
recerca que es fa a l’IEC i als Països
Catalans en general. Sense oblidar la
publicació en català d’obres erudites
i d’alta divulgació, com és el llibre

Ramon Llull. Vida i obres, de Pere Vilalta, editat amb la col·laboració de
la Fundació Elsa Peretti i amb el qual
es commemora l’Any Llull.
Tots els llibres i revistes publicats
es poden trobar a la llibreria de l’IEC
(carrer de Maria Aurèlia Capmany, 1416, de Barcelona), poden ser consultats a la xarxa, i fins i tot es poden
comprar a la botiga virtual de l’Institut.
Mitjançant el Portal de Publicacions de l’IEC (www.publicacions.iec.
cat) es pot accedir a les novetats
editorials de la institució i també
al catàleg de totes les publicacions
editades per l’Institut des de la seva
fundació, l’any 1907 (més de dos mil
cinc-cents títols). El Portal ofereix
una acurada descripció catalogràfica
de cada obra i una cerca avançada
que permet combinar camps, navegar
pels resultats i visualitzar les fitxes,
els sumaris, les opcions de compra
dels exemplars, i també el text complet sempre que és possible.
Pel que fa a les revistes científiques, algunes d’aquestes publicacions són en format exclusivament
digital; en d’altres, el format digital
coexisteix amb l’edició en paper.

Les revistes són consultables en línia a l’Hemeroteca Científica Catalana (www.revistes.iec.cat), que inclou
actualment una cinquantena de publicacions, de temàtiques diverses,
que engloben tots els àmbits del coneixement. L’Hemeroteca Científica
Catalana (HCC) és una iniciativa de
l’Institut d’Estudis Catalans oberta a
la comunitat científica dels territoris
de cultura catalana encarada a facilitar la producció i difusió de revistes
científiques, o d’alta divulgació científica, en format digital i accés obert.
L’HCC utilitza l’aplicació Open Journal
System, un programari de codi obert
per a la gestió i la publicació de revistes.
Un altre capítol a part és el dels
diccionaris i vocabularis. A més del
diccionari normatiu, el Diccionari de
la llengua catalana (http://dlc.iec.
cat/), en el web de l’IEC (www.iec.
cat) es poden consultar el Diccionari català-valencià-balear (http://
dcvb.iec.cat/),el Diccionari descriptiu
de la llengua catalana (http://dcc.
iec.cat/ddlc/index.asp) i el portal
CiT(Terminologia de Ciències i Tecnologia) (http://cit.iec.cat/ ), entre
d’altres.
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De Verona a Alcanar, diferents maneres de
valoritzar el paper de la recerca local i de
l’associacionisme cultural
Com ja és habitual el darrer trimestre de l’any inclou els mesos de major
activitat tant per part dels centres com
del propi Institut Ramon Muntaner.
A continuació es realitzarà un balanç
d’algunes d’aquestes activitats.
Començàvem el mes de setembre
posant el valor com l’estudi dels jocs
tradicionals pot ajudar a entendre la
societat del passat però també la present i la futura. Vam ser presents al
festival Tocatì de Verona, on Catalunya
era el territori convidat enguany, per
explicar el projecte els Jocs en la Història, projecte que va tenir lloc entre
els anys 2008 i 2012, i que va permetre
abordar els jocs des de la recerca i des
de diferents perspectives i territoris.
A principis del mes d’octubre se
celebrava a Canillo el IX Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs
que enguany tenia el títol “Contraban
d’idees. La circulació del pensament a
través del Pirineu. El Col·loqui va ser
organitzat en aquesta edició per la Societat Andorrana de Ciències, el Centre
d’Estudis Comarcals del Ripollès, la Diputació de Girona, la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana, el
Centre d’Estudis Ribagorçans i l’Institut
Ramon Muntaner.
L’objectiu era analitzar els Pirineus

IX Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs

com a espai per al flux de les idees,
els diferents mitjans per a la difusió
d’aquestes o els personatges que han
tingut més incidència en aquests processos. Igualment es pretenia caracteritzar com aquest fenomen ha marcat
el dia a dia dels diferents territoris pirinencs i, des de l’actualitat, ponderar
el triomf o el fracàs dels diferents corrents i moviments. Es van exposar dues
ponències, van tenir lloc dues taules
rodones i es van presentar vint-i-cinc
comunicacions. Els resultats d’aquesta
edició es podran llegir en l’IBIX que
apareixerà l’any 2016.
Aquests mesos també han tingut
lloc diferents trobades d’entitats culturals: la V Trobada de centres d’estudis del Camp de Tarragona, el Priorat i
la Conca de Barberà (Montblanc), les
12s XII Trobades culturals pirinenques
(Prada), la 5a Trobada d’entitats d’estudis del Baix Llobregat (Cervelló),
la VIII Trobada de Centres d’Estudis i
Estudiosos d’Eramprunya (Begues) i la
XII Trobada d’entitats i associacions
culturals de l’Antiga Diòcesi de Tortosa (Alcanar). Cadascuna amb les seves
particularitats i estructura però totes
elles pensades per a respondre a les
necessitats i interessos de les entitats
que hi participen. Per aquest motiu són

activitats en continua transformació.
El 14 de novembre celebràvem a Peralada a l’espai Miquel Mateu del Centre
de Turisme Cultural Sant Domènec de
Peralada, la novena edició de l’Espai
Despuig, amb el títol “Oportunitats i
reptes del món cultural en el context
actual”, organitzat per l’Institut Ramon Muntaner, l’Ajuntament de Peralada i l’Institut d’Estudis Empordanesos,
amb el suport de la Fundació Josep Irla
Aquesta nova edició de l’Espai Despuig pretenia analitzar les noves perspectives culturals i de les possibilitats
de col·laboració que s’obren amb la
nova perspectiva política en els diferents territoris de parla catalana, bé
dins d’iniciatives ja en marxa, bé per
a la construcció de noves propostes de
treball conjunt
Les activitats van començar a les
onze hores amb els parlaments institucionals a càrrec de l’Il·lm. Sr. Pere
Torrent i Martí, alcalde de Peralada, el
Sr. Lluís Puig i Gordi, Director General
de Cultura Popular, Associacionisme
i Acció Culturals del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya
i president de l’IRMU i la Sra. Anna M.
Puig, presidenta de l’Institut d’Estudis
Empordanesos.
Posteriorment, va tenir lloc la pre-

Espai Despuig, Peralada
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l’entrevista
sentació de la base de dades de l’Associacionisme històric català (18701980) elaborada pel grup de recerca
ISOCAC de la Universitat Rovira i Virgili
(URV), amb la col·laboració del Departament de Cultura, l’IRMU i la CCEPC, a
càrrec de Ramon Arnabat i Mireia Ros.
Seguidament, es va dur a terme la taula
rodona “Oportunitats i reptes del món
cultural en el context actual”, amb la
participació de Jaume Mascaró, representant del Consell Científic de l’Institut Menorquí d’Estudis; Antoni Prats, de
l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta; Josep F. Moragrega, d’Òmnium Cultural Terres de l’Ebre i del Centre
d’Estudis de la Ribera d’Ebre; i, Ramon
Arnabat, professor de la URV i membre
de l’Institut d’Estudis Penedencs i del
Consell Social de la Cultura vinculat al
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La moderació de la
taula va anar a càrrec d’Anna M. Puig
de l’Institut d’Estudis Empordanesos.
Les aportacions a la jornada es podran
llegir en la publicació que apareixerà el
2016.
Des de l’IRMU també hem participat
en la gestió de diferents projectes. Us
en destacarem dos.
El passat divendres 27 de novembre
s’inaugurà a Cervera l’exposició “Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya”. En són els
comissaris Fabien Van Geert, doctor en
museologia, i Ferran Estrada, doctor en
antropologia social, ambdós adscrits a
la Universitat de Barcelona. L’exposició
ha estat impulsada i concebuda per les
següents entitats que formen part de
l’Observatori del Patrimoni Etnològic
i Immaterial: l’Ecomuseu de les Valls
d’Àneu (Esterri d’Àneu), el Museu del
Ter (Manlleu), el Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí), el Museu
de la Pesca (Palamós), el Museu Etnològic del Montseny (Arbúcies), el Museu
Comarcal de Cervera, el Museu Comarcal
de l’Urgell (Tàrrega), el Museu Etnològic de Barcelona, el Museu Marítim de
Barcelona, Carrutxa (Reus), el Museu de
les Terres de l’Ebre (Amposta) i l’Institut Ramon Muntaner. Ha estat produïda
pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en coordinació amb
l’Institut Ramon Muntaner mitjançant
ajut de l’Obra Social de ‘La Caixa’. En
el desenvolupament dels continguts hi

han participat l’Agrupació d’Arquitectes
per a la Defensa i la Intervenció en el
Patrimoni Arquitectònic, l’Associació
de Restauradors de Patrimoni Arquitectònic, el Grup de Recuperació i Estudi
de la Tradició Arquitectònica (GRETA) i
la Coordinadora d’Entitats per la Pedra
Seca. També hem comptat amb la col·
laboració de molts centres d’estudis
que ens han aportat material fotogràfic
i als quals aprofitem per agrair-los la
seva participación.
L’exposició ha estat ideada des
d’un principi com una eina per posar
en valor l’arquitectura tradicional catalana en tota la seva diversitat territorial i tipològica. Aborda el tema des
d’una perspectiva eminentment etnològica, per mostrar la relació homemedi-arquitectura des d’una aproximació a diferents paisatges i entorns
històrics, culturals i productius rurals
de Catalunya. El principal objectiu divulgatiu de l’exposició és aportar elements de reflexió sobre com el medi,
les formes de vida, la tecnologia, les
relacions socials i les maneres d’entendre el món es combinen per donar
forma i fixar l’ús dels elements arquitectònics que han esdevingut peces
fonamentals dels nostres paisatges
humanitzats.
L’exposició és divideix en cinc tipus
d’explotació del territori: alta muntanya, el secà, el regadiu, la costa i el
món dels masos.
De cadascun d’aquest tipus s’estructuren quatre àmbits temàtics: l’espai viscut, l’espai simbòlic, la dimensió
tècnica i material i els usos en l’economia productiva.
El resultat és la primera exposició
en què s’explica tota la complexitat
de l’arquitectura tradicional catalana,
alhora que planteja elements de reflexió sobre l’estat actual d’aquest tipus
de construccions i llurs opcions de
futur en funció de l’actualització dels
seus usos. La mostra defuig dels tòpics,
atès que en la seva producció hi han
participat entitats de caràcter patrimonial d’arreu del territori junt amb
d’altres especialitzades en la temàtica.
La participació d’aquestes entitats ha
permès, a més, comptar amb imatges i
objectes de gran interès, la major part
dels quals no han estat mai exposats
públicament.

L’exposició itinerarà després per diferents equipaments culturals del país.
Després de l’estada a Cervera i durant el
2016 es podrà visitar al Museu Comarcal de l’Urgell (11 de març - 1 de maig),
al Museu Etnològic del Montseny (3 de
maig - 28 de juny), a l’Ecomuseu de les
Valls d’Àneu (1 de juliol - 28 d’agost)
i al Museu Marítim de Barcelona (30
d’agost - 16 de novembre). A partir del
2017 es podrà veure a Móra la Nova
portada per l’Institut Ramon Muntaner
(28 de gener - 28 de febrer), al Centre
de Documentació del Patrimoni i la Memòria (2 de març - 1 de maig), al Museu
de les Terres de l’Ebre (3 de maig - 3 de
juliol) i al Museu de la Mediterrània (6
de setembre - 30 d’octubre).
Per a més información: arquitecturatradicionalcatalana.wordpress.com/
Per altra banda, l’Institut també ha
participat en els projectes d’Inventari
del Patrimoni Cultural Immaterial que
estan en marxa en aquests moments en
el conjunt de Catalunya. El mes de març
s’iniciava l’Inventari de les Terres de
l’Ebre amb una estructura i metodologia
que recollia les pautes establertes pel
Montseny i reconegudes per la Unesco
l’any 2013 com a millors pràctiques.
En aquests mesos s’ha treballat principalment en consensuar unes pautes
metodològiques i ja s’han introduït deu
elements. Paral·lelament també s’està
realitzant l’Inventari al Penedès i al
Priorat i s’està aprofitant la metodologia de treball marcada des de Terres de
l’Ebre per a la recollida de la informació
i per a la comunicació dels resultats.
Cadascú amb el seu ritme va avançant
per assolir l’objectiu marcat. Des de les
Balears també s’han interessat per utilitza la mateixa metodologia.
Per a més informació sobre l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial
de les Terres de l’Ebre www.ipcite.cat.
I finalment, comunicar-vos que la
XII edició del Recercat tindrà lloc a Vic
els dies 30 d’abril i 1 de maig i que com
cada any us hi esperem per tal d’aprofitar aquesta oportunitat per a mostrar
el ric teixit que configuren els centres
d’estudis en el conjunt dels territoris
de parla catalana, per intercanviar experiències i per debatre propostes de
futur. De nou, animar-vos a presentar
candidatures als premis per reconèixer
les trajectòries de persones i entitats.
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Entrevista a Joan Solé Bordes
Nascut a Vilafranca del Penedès
l’any 1955. Llicenciat en Filologia
Romànica Hispànica per la Universitat de Barcelona (1978) i en Filologia
Catalana també per la Universitat de
Barcelona (1982).
Professor de Llengua i Literatura
Catalana i Castellana a l’ensenyament
secundari des del 1978 fins ara al Col·
legi Vedruna-Sant Elies de Vilafranca
del Penedès, en aquesta entitat ha
ocupat els càrrecs de director, subdirector i cap d’estudis en diverses
etapes. Ha estat també professor de
Tècniques de Comunicació del 1978
fins el 1994.
S’ha especialitzat en estudis d’història de la cultura moderna i contemporània al Penedès.
El 1977 és un dels membres fundadors de l’Institut d’Estudis Penedesencs, entitat de la que en serà vocal
en diverses juntes, sotspresident el
1998, president del 1999 fins el 2007
i altra volta vice-president el 2008 i
2009. Sotspresident del Museu de Vilafranca- Museu del Vi (ara Vinseum)
(1983‑1986), hi exerceix la direcció
de les activitats culturals (19831990).
Com són els orígens de l’Institut
d’Estudis Penedesencs? Què motiva
la seva creació l’any 1977?
Des del 1973 el Museu de Vilafranca convocava els premis Sant Ramon
de Penyafort amb un guardó per a estudis d’història local i un altre per a
temes penedesencs. La concessió dels
premis en una vetllada que se celebrava el 7 de gener va esdevenir aviat
el punt de trobada dels estudiosos de
les diverses contrades del Penedès
històric (Alt Penedès, Garraf i Baix
Penedès) i el tema va anar madurant.
Un petit grup de joves universitaris
que teníem el convenciment que calia
treballar per vertebrar els estudis de
l’àmbit local i comarcal, cap el 1975,
al Museu de Vilafranca vam tenir la
sort de poder compartir aquestes iniciatives amb el grup de persones, de
la generació dels nostres pares, que
les tiraven endavant, El 1976, a més,
feia cinquanta anys de la I Exposició

d’Art del Penedès que als anys vint va
promoure els llaços de relació cultural
penedesenca. Aquell 1926 ja s’havia
parlat de la creació d’un centre d’estudis comarcal i mig segle més tard
els esdeveniments polítics del país
semblaven fer-ho possible, de manera
que per promoure-ho vam iniciar una
publicació cultural des del Museu de
Vilafranca -“Olerdulae” en genitiu,
fent referència a Olèrdola com a bressol històric del Penedès- i des de les
seves pàgines vam convocar un parell de sessions de treball. Allí es va
veure clar que el que calia era crear
una entitat nova i no pas federar els
centres d’estudis locals ja existents,
es van redactar els estatuts i el 15 de
maig de 1977 es va celebrar l’assemblea fundacional a Sant Martí Sarroca.
Com era la cultura al Penedès
l’any 1977 i com és en l’actualitat?
Quins elements perduren i com s’ha
transformat en aquests anys?
L’activitat cultural era llavors de
caire molt més local, en base a la labor de les entitats de cada població,
sovint a l’entorn de museus o entitats
patrimonials. Potser des de Vilafranca hi havia una perspectiva una mica
més comarcalista, de manera que es
van tirar endavant algunes iniciatives
concretes com els esmentats premis
i la publicació no sols d’alguns dels
treballs guardonats, sinó també de

volums com “Pro Penedès” que va
veure la llum el 1969 tot aplegant
els editorials al quinzenal “Gaseta
de Vilafranca” l’any 1926, propostes
i reflexions comarcalistes de l’erudit
local Pere Mas i Perera, llavors a l’exili. En bona part aquestes iniciatives
tenien com a capdavanters a Joan
Tarrada i Josep Parera, ambdós a la
directiva del Museu de Vilafranca i de
Caixa Penedès, l’obra social de la qual
començava a patrocinar aquest tipus
d’edicions.
De llavors fins ara les edicions
d’estudis locals i comarcals han proliferat com mai, també les infraestructures culturals han canviat de forma
substantiva, tot i que encara no som
on anem i hi ha importants projectes com Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, que tenen
seriosos problemes econòmics per
completar-se. A més, la desaparició
de Caixa Penedès i amb ella la seva
obra social ha suposat una sotragada
d’una dimensió encara difícil de valorar. Per altra banda, aquestes darreres
dècades han vist la creació de nombrosos centres d’estudis d’àmbit local
que porten a terme una activitat ben
significativa en iniciatives culturals
a les poblacions, això ha permès coordinar nombroses iniciatives –cada
any l’Institut d’Estudis Penedesencs
convoca una jornada de treball amb
tots els centres d’estudis locals del
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Penedès– i arribar a crear una veritable xarxa de centres, de la mateixa
manera que la CCEPC ho fa entre els
diversos centres comarcals, de manera que comptem amb una veritable
xarxa de tres nivells, local, comarcal
i nacional.
Quins són els reptes de futur de
la cultura al Penedès?
Per una banda consolidar infraestructures culturals encara en procés
i potenciar l’estudi i divulgació del
patrimoni cultural i monumental penedesenc, on encara hi ha molta feina
per fer, però ens caldrien unes polítiques culturals més clares i efectives,
especialment en l’àmbit de les administracions locals. Comptant amb el
suport institucional, com a tot arreu
un dels reptes és estendre una consciència del mecenatge entre el món
empresarial que ens permeti superar
la progressiva desaparició de l’obra
social de les caixes d’estalvis.
A la meva manera de veure, hi ha
un repte encara més imprescindible:
ens cal un relleu generacional. Ara
tenim més universitaris i llicenciats
que mai, però sovint trobem a faltar
aquell esperit voluntarista dels anys
seixanta i setanta, el que en podríem
dir la passió pels àmbits del coneixement de la realitat més propera.
El repte més substancial és possiblement el de mantenir l’empenta i
les activitats dels centres d’estudis
o d’entitats de tota mena, ara tenim
més oferta cultural i més recursos que
mai, però possiblement falta l’esperit
i la passió d’altre temps per les coses
de casa.

sembla disposada a arrecerar definitivament tot el que tingui a veure amb
les humanitats. A quart curs de la secundària obligatòria, per exemple, el
programa de l’assignatura de ciències
socials inclou els segles XVIII, XIX i
XX a nivell mundial, espanyol i català;
davant d’un panorama com aquest –i
el relatiu interès de l’alumnat- els temes de proximitat només poden servir
per exemplificar allò que cal generalitzar, però no poden arribar a tenir
un paper d’identitat pròpia.
Certament, aquesta és una bona
eina per entendre determinats esdeveniments històrics que, com la guerra del francès o les carlinades, posem
pel cas, van generar episodis arreu
del país, però només resulta aplicable a una part del programa. L’àrea
de ciències socials té com a objectiu
terminal que els adolescents aconsegueixin una competència bàsica que
els permeti analitzar amb esperit
crític el complex món d’ara mateix,
davant l’allau tecnològic i els condicionants mundials la cultura local o
comarcal sembla tenir molt poc pes
específic. En aquest món tan globalitzat potser l’excepció som els que
hem decidit que el nostre abast vital
ha de seguir sent la comarca, talment
igual com als anys trenta quan en Pau
Vila va estudiar i dibuixar la geografia
comarcal catalana en base als centres
de relació, de mercat.
Els mitjans de comunicació dediquen poc espai i temps als temes
culturals. Com a persona que has
col·laborat amb diferents mitjans,

quines línies de treball creus que
es poden obrir per tal que la cultura de proximitat tingui més presència, sobretot en relació als mitjans
més propers?
No ho sé pas, però en el tema
de mitjans de comunicació sóc ara
com ara molt pessimista, penso que
el món de la comunicació està canviant a una velocitat tecnològica en
la que sembla impossible imaginar
quin serà el futur immediat. Per altra
banda, l’oferta cultural és tan àmplia
i diversa, tot i que sovint penso que
amb un caire prou superficial o tan
sols de divulgació, que els mitjans de
comunicació no poden abastar-ho,
ni tan sols a nivell local o comarcal. Ens caldria un setmanari propi
per poder fer la crònica i una crítica
seriosa de l’oferta cultural que cada
setmana s’ofereix al Penedès, des de
concerts i representacions teatrals
fins als llibres que es publiquen i es
presenten, exposicions, conferències
i cursos que s’ofereixen... Penso que,
tot i la bona voluntat, hem creat un
públic tastaolletes que va d’aquí cap
allà, que visita tota mena de fires i
celebracions als més diversos indrets
de Catalunya, però que no acaba
aprofundint en res. Aquest és un dels
perills que tenim, crear una cultura
superficial per a un consumidor tan
superficial com desarrelat d’un entorn
concret. Personalment he procurat no
interessar-me per gaire coses més enllà del Penedès, prefereixo menjar poc
i pair bé.
M. Carme Jiménez Fernández

Com a persona vinculada al món
de l’ensenyament, creus que el fet
local és prou present a les aules?
Cóm valores la possibilitat de treballar els temes des de la proximitat?
Des de fa dècades, a l’educació
primària la descoberta de l’entorn
més proper és un tema ben consolidat i farcit de propostes i activitats,
però costa molt mantenir i aprofundir
el fet local entre els adolescents, no
sols a causa d’uns programes amplíssims a totes les àrees sinó també pel
fet que l’oferta de l’àmbit tecnològic
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SIBHIL·LA, al servei de la difusió del
patrimoni documental català
Què és SIBHIL·LA
SIBHIL·LA (http://sct.uab.cat/sibhilla/) és un servei cientificotècnic de
la Universitat Autònoma de Barcelona
que neix l’any 2012 amb la voluntat
de difondre el fons documental i bibliogràfic més complet sobre la història i l’art de Catalunya i sobre la
llengua i la literatura catalanes.
Vol ser una eina clau de transferència del coneixement en les disciplines humanístiques, respondre a les
necessitats del món cultural educatiu
i investigador actual, i incidir i fer-se
present i necessari dins els circuits de
la producció científica.
La creació de SIBHIL·LA suposa
el reconeixement, per part de la UAB,
d’uns serveis i projectes que porten
anys treballant per posar a disposició
de la docència i la recerca el material
bibliogràfic essencial sobre la història, la cultura, la llengua i la literatura catalanes.
D’on neix SIBHIL·LA
SIBHIL·LA uneix dos projectes, amb
antecedents i objectius similars, que
es van crear l’any 1987 com a resultat
de les necessitats de recerca de professors i grups d’investigació d’història contemporània i de filologia
catalana: el Fons d’Història Local de
Catalunya, dirigit per Borja de Riquer
i Permanyer, una base de dades que
recull la bibliografia existent sobre
història local de Catalunya, i TRACES, una base de dades impulsada per
Jordi Castellanos i Vila que recull la
informació bibliogràfica sobre llengua i literatura catalanes. El principal
objectiu d’aquests projectes ha estat
la creació d’unes infraestructures de
suport a la recerca d’indubtable i reconeguda vàlua.
L’any 2014, SIBHIL·LA integra
una tercera tercera base de dades al
seu organigrama: IFMuC, Inventari
dels Fons Musicals de Catalunya, creat i dirigit per Josep Maria Gregori i

Cifré, del Departament d’Art i Musicologia de la UAB.
La creació del SIBHIL·LA pretén
potenciar aquestes infraestructures
de recerca i donar-los un major impacte i visibilitat per tal que esdevinguin eines que responguin a les necessitats i demandes d’un públic amb
interessos culturals generals.
Els principals projectes de SIBHIL·LA
EL FONS D’HISTÒRIA LOCAL DE CATALUNYA
El Fons d’Història Local de Catalunya, FONSHL (http://sibhilla.uab.
cat/fonshl), és una iniciativa de l’antic Servei de Documentació d’Història
de Catalunya, adscrit al Departament
d’Història Moderna i Contemporània i
dirigit pel catedràtic Borja de Riquer.
Es crea l’any 1987 amb l’objectiu fonamental d’elaborar, produir i difondre una infraestructura de recerca que
permetés superar les dificultats d’accés i difusió de la bibliografia d’història de Catalunya.
Aquest objectiu inicial es va materialitzar en la creació l’any 1990, en
conveni amb la Diputació de Barcelona i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, del FONSHL,
base de dades bibliogràfica que recull
referències de documents (monografies, articles, revistes, tesis, parts de

monografies, actes de congressos, documents electrònics, literatura grisa,
etc.) sobre història de Catalunya a
biblioteques i centres d’informació de
tot Catalunya. És un catàleg unificat
amb una descripció exhaustiva i especialitzada del contingut del document (segons el Tesaurus d’Història
de Catalunya elaborat pel SDHLC),
amb una difusió amigable per l’usuari
i, en alguns casos, amb accés directe
al document en format PDF. L’objectiu
final és que l’usuari accedeixi a la informació d’una forma ràpida i precisa
sense haver de cercar en múltiples
catàlegs i recursos.
Des d’aleshores el SDHLC ha realitzat l’actualització anual de les novetats bibliogràfiques i ha continuat
el buidatge retrospectiu de monografies i articles en publicacions periòdiques sobre història de Catalunya,
d’àmbit català, espanyol i internacional. En aquests moments disposem
de 59.601 articles (extrets de 3.437
revistes), 76.764 monografies, 4.094
tesis i treballs de recerca, així com
d’altres materials, localitzats a 386
centres d’informació (biblioteques,
arxius, dipòsits digitals, entitats...).
Aquest catàleg, amb més de 160.000
referències, és avui dia una de les
bases de dades bibliogràfiques més
importants de l’estat espanyol, refe-
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rent de consulta indispensable abans
d’iniciar una investigació sobre la
història de Catalunya.
TRACES
TRACES (http://projectetraces.
uab.cat/) és una iniciativa del Grup
d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELCC) del Departament
de Filologia Catalana. Va néixer l’any
1987 sota l’impuls de Jordi Castellanos (1946-2012) i actualment està
codirigida per Jaume Aulet i Maria
Campillo. La voluntat del projecte
sempre ha estat abastar la producció
científica sobre la llengua i la literatura catalanes, la literatura estrangera traduïda al català, la lingüística, i
la teoria lingüística i literària. Amb
aquest propòsit es va iniciar un buidatge sistemàtic de la bibliografia publicada sobre la matèria (revistes literàries i culturals, premsa periòdica,
miscel·lànies, actes de congressos i
simposis, monografies, tesis...), que
va acabar concretant-se en la creació
de TRACES (http://traces.uab.cat),
una eina que s’ha consolidat com a
l’única base de dades que centralitza
la recerca bibliogràfica de les disciplines filològiques mitjançant uns
criteris i un llenguatge documental
homogenis.
Actualment la base de dades TRACES compta amb més de 102.000
registres. El projecte prioritza el
buidatge de les publicacions periòdiques, tot i que també hi tenen cabuda les monografies (especialment
les d’autoria corporativa, tesis i actes
de congressos). D’entre les 281 capçaleres del corpus documental, s’hi
troba el buidatge retrospectiu de, per
exemple, Serra d’Or, Els Marges, Randa, Faig, Reduccions, Límits, Llengua
& Literatura, Caplletra, Revista de Catalunya, Estudis Escènics i Quaderns
Crema.
Vint-i-vuit anys més tard, l’objectiu és essencialment el mateix però
l’abast del servei s’ha estès, s’ha completat i s’ha diversificat. En aquest
sentit, destaquem el paper de TRACES com a repositori digital -més
del 40% dels registres enllacen al text
complet- i la rellevància del projecte
com a peça clau dels estudis bibliomètrics i d’impacte de la literatura ci-

entífica sobre la disciplina filològica
catalana. Actua, a més, de baròmetre de la recepció de la literatura i
dels estudis filològics escrits en català i traduïts al català. Una concreció
d’aquest baròmetre és l’Actualitat
de TRACES (http://actualitat.traces.
uab.cat/), una prestatgeria de més de
6.350 títols, 3.580 autors i 90 aparadors mensuals que mostren a l’usuari
les darreres novetats bibliogràfiques
mitjançant el buidatge de les principals publicacions periòdiques del territori de parla catalana.
IFMUC
IFMuC (Inventari de Fons Musicals de Catalunya) (http://ifmuc.uab.
cat/) és un catàleg amb informació
catalogràfica i digital del fons musicals catalans, dirigit per Josep Maria
Gregori i Cifré. Conté 10.267 registres
extrets de fons històrics ubicats en
arxius públics, eclesiàstics i privats.
Des del Departament d’Art i Musicologia de la Universitat Autònoma
de Barcelona es va endegar a partir
del curs acadèmic 2001-2002, una
nova línia de recerca amb la prioritat
immediata de treballar per la recuperació dels fons de manuscrits musicals que constitueixen el patrimoni
musical de Catalunya, mitjançant la
confecció i l’edició, en el seu origen
impresa, dels seus respectius inventaris catalogràfics.
Actualment, la UAB manté signats
Convenis de Pràctiques de Patrimoni
Musical amb els arxius eclesiàstics de
les catedrals de Girona i Lleida, les
parròquies de Castelló d’Empúries,
Sant Pere de Reus, Santa Maria del
Pi de Barcelona, Sant Pere i Sant Pau

de Canet de Mar, l’Arxiu Diocesà de
Solsona, l’Arxiu Diocesà de Girona, el
Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró, el Museu del Vi de Vilafranca del
Penedès, els arxius d’Igualada, Ripoll
i Tàrrega de la xarxa d’Arxius Històrics
Comarcals de la Generalitat de Catalunya, la Biblioteca del Seminari Episcopal de Barcelona i el CEDOC (Centre
de Documentació i Gestió Documental
de l’Orfeó Català - Palau de la Música
Catalana).
S’han censat més de 200 fons de
manuscrits amb obres desconegudes
de prop d’un miler de compositors
catalans. A hores d’ara, es comença
a conèixer un petit tant per cent de
la riquesa musical que roman en els
fons històrics de les nostres catedrals, basíliques i esglésies parroquials; dels fons ubicats en arxius públics, eclesiàstics i privats, 13 ja han
estat catalogats, amb un índex total
de 914 compositors i 10.267 registres
d’obres (6.818 obres d’autor, 2.438
obres anònimes, 39 llibres corals i
972 impresos).
Objectius de futur i serveis
El principals objectius de futur
del SIBHIL·LA estan condicionats
per la voluntat de continuar amb la
producció i difusió de les bases de
dades del FONSHL, TRACES i IFMuC.
Això suposa el manteniment, actualització i millora dels seus sistemes
de difusió i consulta, així com l’augment de prestacions dels gestors documentals.
En aquesta nova etapa, el servei
fa un pas més enllà i ofereix la possibilitat de creació de bases de dades
noves, l’elaboració de pàgines web, i
un servei d’assessorament documental
en l’organització, indexació i visibilitat de fons documentals i digitals i de
llenguatges documentals específics.
D’altra banda, el passat novembre
SIBHIL·LA va signar un conveni de
col·laboració amb el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya
per tal d’aprofitar els recursos comuns
d’ambdues institucions i fomentar la
cooperació activa en matèria de gestió, preservació i difusió del patrimoni documental català.
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L’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT)
El procés de digitalització
El 9 de febrer de 1920 l’arquebisbe de Tarragona, Dr. Francesc d’Assis
Vidal i Barraquer fundà l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT).
Una triple intenció movia la providència del prelat; evitar la possible
pèrdua de documentació històrica,
assegurar-ne la seva conservació
i facilitar-ne la seva consulta. En
aquells temps l’arxiver Mn. Sanç
Capdevila i Felip posà en pràctica,
amb els recursos de l’època, aquestes tres premisses. Noranta-i-cinc
anys després l’AHAT segueix essent
fidel als objectius fundacionals,
però en ple segle XXI, aquests s’han
adaptat als nous temps i al mateix
temps s’han vist reforçats gràcies a
les noves tecnologies de la coneixement i del comunicació.
Quan l’any 1999 Mn. Manuel
Maria Fuentes i Gasó fou nomenat
director de l’AHAT, aquest només
comptava amb dos ordinadors reciclats provinents d’altres departaments de l’Arquebisbat, i eren utilitzats exclusivament com a màquines
d’escriure. La catalogació i descripció de la documentació es feia amb
fitxes de paper, així doncs, la tasca
de modernització de l’Arxiu, pioner
a tot l’estat espanyol en la dècada
de 1920, no semblava fàcil, i no ho
va ser.
Una gran part de l’èxit del procés de modernització que ha sofert
l’arxiu durant aquests darrers deu
anys és fruit de l’equip de treball
que Mn. Fuentes ha anat formant
en aquests últims temps. A la cara
més visible de l’arxiu, la Teresa Salort i Volart, per ser ella qui atén
en un primer moment als investigadors que arriben fins al nostre arxiu, s’hi afegí el 2005 en Joan M.
Quijada Bosch, com a tècnic-arxiver,
per tal d’atendre la gestió diària de
l’arxiu i actualitzar la catalogació de
la documentació. L’estiu del 2006
amb la col·laboració, des de llavors
ininterrompuda, del Jordi Altés Martí, aleshores estudiant d’Enginyeria

Façana de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Fotografia
Joan Maria Quijada Bosch

Informàtica Superior, s’inicià el procés d’informatització de l’arxiu, amb
la creació, al llarg de tres estius,
d’un programa propi de gestió documental basat amb la Normativa de
Descripció Arxivística de Catalunya
(NODAC). Finalment, el 2009 amb
la incorporació de la Neus Sánchez
Pié, com a arxivera responsable de
l’Arxiu Capitular de Tarragona i de
l’Arxiu Històric de l’Hospital de Sant
Pau i Santa Tecla, dipositats ambdós
a l’AHAT, es completava l’equip. Cal
també destacar, que durant aquests
anys, a banda d’aquest treball més
professional, l’arxiu s’ha nodrit també de la feina silenciosa i constant
que han dut a terme, d’una manera
totalment desinteressada, els voluntaris que col·laboren amb l’arxiu:
Gna. Dolors Aguiló Rovira, Maria Pau

Falcó Solano, Lluís M. Moncunill Cirach, Jordi Blanch Vidal, Jordi Cortat Salom, Joan Queralt Vidal, Joan
Cañas Folch, Isabel Sanromà Llucià, Montserrat Coll Calaf o l’Angela Morrisey. Un altre col·lectiu que
també ha posat el seu gra d’arena
en aquests darrers anys han estat
els estudiants que hem tingut fent
pràctiques a l’arxiu, i que són molts.
Durant aquests darrers deu anys
els esdeveniments s’han anat succeint molt ràpidament. El 2006, com
ja s’ha dit, creació del programa de
gestió documental, el 2007 inauguració del web de l’arxiu www.ahat.
cat, el 2008 s’inicià el projecte de
digitalització dels fons documentals i el dia 10 de setembre de l’any
2009 es penjaren al web de l’AHAT
els primers documents digitalitzats,
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Digitalitzant. Fotografia Santi Grimau.

els llibres sagramentals de les parròquies de Sant Joan Baptista i de
la Catedral de Tarragona, esdevenint
així l’AHAT pioner dins dels arxius
eclesiàstics, tant catalans com espanyols, al posar a l’abast dels seus
investigadors, des del seu web, la
documentació digitalitzada. Encara
avui continua sent uns dels pocs arxius eclesiàstics de l’estat espanyol
que ofereix aquest servei.
El projecte de digitalització dels
fons documentals es fonamenta en
els tres principis fundacionals de
l’AHAT: evitar la possible pèrdua de
documentació històrica obtenint
mitjançant la digitalització una còpia digital del document, assegurar-ne la seva conservació, car un
cop digitalitzats els documents es
retiren de la consulta directa dels
investigadors, evitant així el seu deteriorament que l’ús reiterat provoca, i finalment facilitant-ne la seva
consulta com mai s’havia fet fins ara
a través del web de l’AHAT.
El procés de digitalització de la
documentació es realitza amb un escàner aeri de gran resolució. Aquests
sistema de captura no agressiu preserva, en tot moment, la integritat
del document. Les imatges digitals
resultants es guarden en format TIFF
de màxima qualitat, a partir de la
qual es generen els formats JPG i PDF
que són els que s’utilitzen per posar a
l’abast dels investigadors tota aquesta documentació digitalitzada.
La digitalització ha estat possible gràcies al finançament aportat

per institucions com la Diputació de
Tarragona, la Diputació de Lleida,
la Diputació de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Barcelona, l’Arxiu Nacional
de Catalunya i l’Autoritat Portuària
de Tarragona, o a través dels convenis signats amb els ajuntaments
d’Alcover, l’Aleixar, Alforja, el Catllar, Cambrils, Constantí, l’Espluga
de Francolí, Fulleda, Llorac, el Morell, Perafort i Puigdelfí, la Pobla de
Mafumet, la Selva del Camp, Tarrés,
Torredembarra, Vallbona de les Monges, el Vendrell, Vilallonga del Camp
i Vila-seca, així com la col·laboració
amb entitats com el Centre d’Estudis
de la Conca de Barberà, el Museu de
la Vida Rural, i les confraries de la
Reial Germandat de Jesús Natzarè de
Tarragona i la congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat de
Tarragona. També han contribuït amb
el projecte les empreses Bacardi España S.A., Dinser Servicios Informáticos S.L., EMATSA, la Xarxa Sanitària
de Sant Pau i Santa Tecla i Repsol. I
finalment, també gràcies a totes les
aportacions dels investigadors que
han confiat amb aquest projecte i han
col·laborat aportant el seu granet de
sorra per tirar-lo endavant.
A dia d’avui, l’AHAT compta amb
6.714 documents digitalitzats que
representen un total 1.204.432
imatges digitals. Un dels objectius
del projecte és assolir la digitalització de tots els llibres sagramentals
anteriors a 1936 dipositats a l’arxiu. Actualment l’AHAT compta amb

4.434 llibres dels quals 3.670 estan
digitalitzats. Es tracta dels llibres
sagramentals de 161 parròquies:
Aguiló, Albarca, l’Albi, Albinyana,
l’Albiol, Alcover, l’Aleixar, Alió, Alforja, Almoster, Altafulla, Arbeca,
Arbolí, Ardenya, l’Argentera, l’Argilaga, Banyeres del Penedès, Barberà de la Conca, Bellavista, Bellmunt
del Priorat, Belltall, Bellvei, Belianes, la Bisbal del Penedès, Biure
de Gaià, Blancafort, Bonastre, les
Borges del Camp, Botarell, Bràfim,
Cabra del Camp, Calafell, Cambrils.
Parròquia de Santa Maria, la Canonja, Capafonts, Castellvell del Camp,
el Catllar, Cervià de les Garrigues,
Clarà, Ciutadilla, Conesa, Cornudella
de Montsant, Creixell, Cunit, Esblada, l’Espluga de Francolí, Farena, la
Febró, Figuerola del Camp, Figuerola
de Santes Creus, Forès, Fulleda, els
Garidells, la Glorieta, Gratallops, la
Guàrdia dels Prats, els Guialmons,
Guimerà, les Irles, Lilla, Llorenç del
Penedès, Llorenç de Rocafort, Maldà,
Marmellar, la Masó, Maspujols, Masricart, el Milà, Montagut, Montargull,
Montblanc. Parròquies de Santa Maria la Major i Sant Miquel arcàngel,
Montbrió de la Marca, Montbrió del
Camp, Montferri, el Montmell, Montral, el Morell, la Morera de Montsant, la Mussara, Nalec, la Nou de
Gaia, Nulles, Ollers, els Omellons,
els Omells de na Gaia, els Pallaresos,
Passanant, Perafort, Picamoixons,
les Piles, Pira, el Pla de Santa Maria, la Pobla de Mafumet, la Pobla de
Cèrvoles, la Pobla de Montornès, les
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Ordenant la documentació digitalitzada. Fotografia Santi Grimau.

Pobles, Poboleda, Poboleda, el Pont
d’Armentera, Pontils, Pradell de la
Teixeta, Prades, Prenafeta, Puigdelfí, Puigpelat, Querol, Rauric, Renau,
Reus –alguns llibres de la parròquia
de Sant Pere apòstol, la Riba, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Rocafort
de Queralt, Rocafort de Vallbona,
Rocallaura, Rocamora, Roda de Berà,
Rodonyà, Rojals, el Rourell, Sant
Jaume dels Domenys, Santa Coloma
de Queralt, Santa Oliva, Santa Per-

Tarrés, Torredembarra, Torroja del
Priorat, Ulldemolins, Vallbona de les
Monges, Vallclara, Valldossera, Vallespinosa, Vallmoll, Vallverd de Queralt, el Vendrell, Vespella de Gaià,
Vilabella, Vilafortuny, Vilallonga del
Camp, Vilanova de Prades, Vilanova
d’Escornalbou, Vilaplana, Vila-rodona, Vila-seca, Vilaverd, la Vilella
Alta, el Vilet, el Vilosell, Vimbodí,
Vinyols i els Arcs i Vistabella.
A banda, de la digitalització dels

Equip de l’Arxiu. Fotografia Santi Grimau

petuà de Gaià, Sarral, Santes Creus,
la Secuita, Selma-Pla de Manlleu, la
Selva del Camp, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona. Parròquies
de Sant Joan Baptista i la catedral,

fons parroquials també s’ha digitalitzat la documentació corresponent
al fons de la Província Eclesiàstica
Tarraconense on hi trobem concilis
provincials i sínodes diocesans des

del segle XIV al XVIII, el fons del
monestir dominic de Sant Magí de la
Brufaganyà (segles XVI-XIX), la documentació de la confraria de la Reial
Germandat de Jesús Natzarè de Tarragona – del primer quart del segle
XX- i la sèrie de Visites Pastorals des
de 1413 a 1934.
Per altra banda, l’AHAT també
custodia i gestiona l’Arxiu Capitular
de Tarragona (ACT) i l’Arxiu Històric
de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (AHSPT). Des de l’any 2011 s’ha
digitalitzat totes les actes capitulars
des del segle XV-XX, els llibres d’obra
dels segles XIV-XV i la carteria del
segle XIII al XVII. Actualment, s’està duent a terme la digitalització del
fons musical de la catedral compost
per 1.451 partitures manuscrites
–1.150 d’obres d’autor i 301 obres
anònimes– entre el primer terç del
segle XVII i la primera meitat del
segle XX, que a principis del 2016
es podran consultar a la web www.
acct.cat. Respecte a l’AHSPT una gran
part del fons esta digitalitzat i es pot
consultar a www.ahspt.cat, però encara resta per fer tota la documentació referent al cementiri que es digitalitzarà al llarg de l’any vinent.
En resum, des de l’AHAT es gestiona la documentació digitalitzada dels
tres arxius que representa un total de
8.864 documents digitalitzats amb
un volum total de 1.354.216 imatges
que són un total de 32,10 terabytes.
Tota aquesta inversió ha revertit
en el conjunt de la societat tal i com
ho demostren les xifres. Des de que el
10 de setembre de 2009 que es van
penjar els primers documents al web
de l’AHAT la pàgina ha rebut 401.586
visites des de 127 països, amb una
mitjana diària de 280 visites aquest
darrer any. Els 93.033 usuaris que
han visitat la web han visualitzat un
total de 17.961.872 imatges de documents digitalitzats.
Hem fet molta feina però encara ens queda molta per fer i esperem
que amb la col·laboració de tots puguem seguir posant a l’abast de tothom els riquíssims fons documental
que serva l’AHAT.
Joan Maria Quijada Bosch
Tècnic-arxiu de l’AHAT
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Patrimoni turístic i cultural de Mequinensa
Mequinensa és una població situada a la franja oriental d’Aragó i
que compta amb un singular paisatge, ja que es situa en la confluència dels rius Segre i Ebre i al
seu territori es troba una part del
famós paratge del “Aiguabarreig”.
La població és ben coneguda
pel turisme esportiu i de natura.
Les seves grans làmines d’aigua
fan de la població un referent per
a competicions internacionals de
rem, pesca i altres esports nàutics,
a més de posseir diferents rutes
senderistes que es poden realitzar
amb bicicleta o a peu. Encara que

potser un dels motius pel qual els
amants de la lectura tenen com a
referència Mequinensa és perquè
Jesús Moncada, l’escriptor natal de
la població, va fer de la Mequinensa antiga l’escenari protagonista de
les múltiples històries narrades en
els seus llibres.
La presència de l’aigua va motivar l’assentament dels primers pobladors en aquestes terres. Des de
la Prehistòria, passant per l’Octogesa romana i la Miknasa musulmana,
fins a la vil·la medieval i moderna,
Mequinensa va ser sempre un enclavament estratègic, far de navegants

i important nus de comunicació
fluvial. L’aigua i el seu potencial
energètic va acabar marcant el tràgic final de la mil·lenària vil·la. La
construcció del pantà de Riba-roja
va obligar als mequinensans a traslladar-se de la vora del riu Ebre a
la riba del riu Segre, deixant enrere
tota una vida de records.
Visitant els diferents racons de
Mequinensa, destaca el complex
museístic situat en l’antiga vil·la.
El seu nom fa referència a la seva
situació, el Poble Vell, format per
tres museus, un parc i un alberg:
el Museu d’Història, el Museu del
Passat Prehistòric, el Museu de la
Mina, un recorregut pels desenterrats carrers del “Poble Vell”, denominat “Parc de la Memòria de Jesús
Moncada” i un ampli alberg per a
allotjament de turistes.
El “Parc de la Memòria de Jesús Moncada” té un recorregut
marcat en el nucli urbà de l’antiga
Mequinensa, el qual s’ha condicionat per poder passejar pels antics carrers totalment recuperats
d’entre les ruïnes i per mitjà de
les noves tecnologies es pot veure
de manera virtual els habitatges,
l’església, els embarcadors, etc...
de la vella Mequinensa. Solament
cal tenir un Smartphone (Android), descarregar-se d’Internet
l’aplicació“Mequinensa” i després
apropar-se als 10 panells repartits
pel parc, on a través de codis QR,
es poden sentir els àudios i veure
les reconstruccions 3D. En cas de
no disposar de Smartphone, aquesta visita es pot efectuar igualment
seguint aquests panells i llegint els
textos i les fotografies que hi ha en
ells. Encara que sens dubte, la millor opció per gaudir d’aquest espai
és concertar una visita guiada realitzant una de les “rutes literàries”
sobre l’escriptor Jesús Moncada,
en la qual es desentranyen alguns
fragments dels seus llibres en els
quals va relatar diferents vivències
esdevingudes en aquests mateixos
carrers.

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

el museu
En la planta baixa de l’edifici
de les antigues escoles es troba el
Museu d’Història on es fa un recorregut pel passat de Mequinensa
a través de la influència que l’aigua ha tingut per a la població,
així com el tràgic final que va suposar per a l’antiga Mequinensa.
D’aquest museu cal destacar l’Espai Moncada, en el qual el visitant
pot descobrir tant la biografia de
l’escriptor així com veure la seva
cara més íntima, ja que en ell es
troben objectes personals i part de
la seva obra pictòrica a més de la
literària.
En un dels patis de les antigues
escoles s’ubica el museu del Passat
Prehistòric, una fidel reproducció
dels jaciments prehistòrics més importants trobats a Mequinensa. El
visitant pot veure la manera de vida
que tenien els anteriors pobladors
així com els seus costums de subsistència o enterrament. Entre ells,
destaca l’enorme necròpoli de “Els
Castellets”.
I no es pot abandonar el complex museístic sense visitar el
“Museu de la Mina”, on el visitant
s’endinsa a l’interior de la terra i
recorre més d’un quilòmetre de galeries amb maquinària real i audiovisuals on descobrir el dur treball
de la mineria així com totsels sistemes d’explotació de lignit que hi
han hagut en la conca minera de
Mequinensa en els gairebé dos segles d’explotació.
Com a complement a l’oferta turística de Mequinensa, els visitants
que ho desitgin, podran allotjar-se
en un modern alberg que compta
amb 80 places i tot l’imprescindible
per passar uns dies i gaudir d’aigua
i molt més.
Des de la pàgina web www.mequinensa.com es pot accedir a més
informació sobre la població així
com consultar-la en el punt d’informació turística dels museus de
Mequinensa, allí es gestionen les
visites guiades, també es poden realitzar reserves cridant al 675 012
056 o enviant un e-mail a museomequinenza@gmail.com.
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Paisatge dels riuraus. Arquitectura,
herència i reptes. Edita: Inst. Juan
Gil-Albert (Dip. d’Alacant) i IECMA.
Alacant, 2014. 284 p.
L’any 2012, per commemorar el
175è aniversari de l’entrada dels car-

DD.AA. Quaderns. Núm. 35. La música culta a les comarques gironines.
Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. (Banyoles, 2015). 140 pàg. ISBN
978-84-608-2086-4
El Centre d’Estudis Comarcals de
Banyoles ha editat un nou quadern, el

lins a Berga (12 de juliol de 1837),
el Centre d’Estudis d’Avià (Berguedà)
va decidir organitzar amb periodicitat
anual un simposi d’història del carlisme que servís de punt de trobada
per a historiadors i persones interessades en aquest moviment. Hi havia
la voluntat de prendre el relleu de les
activitats que anys enrere havien dut
a terme altres entitats, com és ara la
Fundació Francesc Ribalta de Solsona.
El lloc és ideal, ja que el Berguedà
va ser un dels escenaris principals de
les guerres del segle XIX. Cal recordar
que Berga va ser capital del carlisme
al Principat durant tres anys, la Universitat es va establir a la Portella i
el comte d’Espanya, president de la
Junta, va ser destituït a Avià, abans
de ser assassinat al pont d’Espia.
El 2013 es va dur a terme la primera edició del Simposi. Aquest volum recull els treballs que es van exposar en la segona, que es va celebrar
a Avià el 9 de maig de 2014. La recopilació està estructurada cronològicament. Els sis primers treballs es-

tan relacionats amb la Primera Guerra
Carlina (un cançoner com a mitjà de
propaganda carlista, la incidència
de la guerra a les Valls d’Àneu, un
manuscrit sobre Cabrera, els liberals
vistos per un diari carlista d’Oñati, el
setge de Solsona i el periple del crani del comte d’Espanya). Dos treballs
se centren en la Guerra dels Matiners
(un tracta sobre les motivacions ideològiques i fa una relació dels dirigents
carlistes a Catalunya, i l’altre estudia
un dietari que relata les vicissituds
de la guerra al Berguedà). Sobre la
Tercera Guerra Carlista hi ha quatre
treballs (la política dels capitans generals, els elements d’organització
de l’Estat carlista, com es va viure la
guerra a Prats de Lluçanès i el retrat
fotogràfic a l’època carlista a la ciutat
de Vic). Els dos últims treballs són un
estudi sobre el Moviment Obrer Tradicionalista (1963-1969) i una aproximació bibliogràfica al carlisme entre
els anys 2005 i 2012.

número 35, que duu per títol La música culta a les comarques gironines:
dels trobadors a l’electroacústica, en
el qual es recullen les ponències presentades al XXI col·loqui de tardor,
celebrat el novembre de 2014.
En les seves pàgines podrem trobar diferents aspectes de l’activitat
musical de les comarques gironines,
que van des de l’edat mitjana fins a
l’actualitat. La primera de les ponències, «La música de l’edat mitjana:
El cas de les comarques gironines»,
Maricarmen Gómez Muntané, ens situa en un període força desconegut,
en un viatge que s’inicia al monestir
de Ripoll i que ens parla de trobadors i del cant de la Sibil·la. Emili
Ros Fàbregas, amb «Dos manuscrits
de polifonia del Renaixement amb
connexions gironines:E-Boc 5 i EBbc 682» ens presenta dos manuscrits l’origen dels quals creu que es
pot trobar en terres gironines. El següent salt en el temps ens durà al
barroc i «El mestre de capella Manuel
Gònima (1710-1792) i la introducció
de l’oratori musical a Girona» de la
mà de Jaume Pinyol i Balasch, que

ens presenta aquest compositor com
a introductor de l’oratori musical a
Girona. I seguint amb el mateix període, Josep Pujol i Coll ens mostrarà
en «Quotidianitat i festa a la Girona del XVIII» la musica festiva en
ocasió de la rebuda l’any 1710, de
l’arxiduc Carles d’Àustria. El següent
capítol, sota la batuta de Joaquim
Rabaseda i Matas, en «Diletants gironins: Òpera i romanticisme (18401860)» entrem en un nou període, el
romanticisme, i un nou estil musical,
l’òpera. Per últim, les dues darreres
ponències ens aproparan al segle XX,
la primera «El fet musical gironí durant la República i la postguerra: De
l’eufòria al desencant» a càrrec de
Lluís Bruguès i Agustí, que ens fa un
repàs de l’activitat musical d’aquest
segle, començant per la República,
la Guerra Civil i la postguerra, fins
arribar als anys vuitanta, i per últim
Josep Manuel Berenguer ens introdueix en la «Música experimental a
Girona: El cas de NauCôclea».

Francesc Viso

Joan Anton Abellan
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«La Guerra de Successió i el set-cents
a Osona: perspectives sobre un segle
decisiu», Ausa. Publicació del Patronat d’Estudis Osonencs, 174, xxvi,
2014, 398 p.

DD.AA. Conèixer i difondre el patrimoni cultural a Menorca. Grup d’Estudis
Locals d’Alaior. (Alaior 2015). 266 p.
Una publicació que, des de la seva
perspectiva, ens apropa a alguns fets
de la nostra història i al nostre patrimoni cultural de l’illa de Menorca.
El llibre comença amb un comentari sobre els quinze anys del Centre
d’Estudis Local d’Alaior i sobre els deu
anys de les Jornades d’Història Local
i Patrimoni Cultural de Menorca.

La revista Ausa, editada pel Patronat d’Estudis Osonencs, és una
publicació de llarguíssima trajectòria.
Publicada des de 1952, és de periodicitat semestral i recull estudis de
qualsevol disciplina humanística o
científica relacionats amb la comarca d’Osona. Tot just l’any passat la
revista va rebre de nou la màxima
qualificació en el sistema d’avaluació
de revistes científiques en l’àmbit de
Ciències Socials i Humanitats, Carhus
Plus+.
El número 174, de caràcter monogràfic, porta per títol «La Guerra
de Successió i el set-cents a Osona:
perspectives sobre un segle decisiu».
És un número contundent, que reuneix fins a catorze treballs en gairebé quatre-centes pàgines. La majoria
dels articles no se cenyeixen exclusivament al període que correspon al
conflicte successori. De fet, el conjunt dels estudis tracten aspectes

molt diversos del set-cents osonenc i
en alguns casos les recerques arriben
a endinsar-se fins a les primeres dècades del segle xix. Si bé el monogràfic
no configura una visió sistematitzada
del període (tampoc és aquest, en absolut, el plantejament), és indubtable que constitueix una aglomeració
de contribucions molt notòries que
aporten nou coneixement a una etapa
històrica decisiva.
S’ha de felicitar tant els autors
com els editors per l’esforç fet i per
haver demostrat que les efemèrides
commemoratives també poden ser un
estímul per a la recerca i la generació
de nou coneixement. Malauradament,
aquesta no va ser la tònica dominant
en el tricentenari. Sigui com vulgui,
Ausa llega un nou feix de contribucions a la nostra historiografia.

Els bens etnològics tenen cabuda
amb tres articles. Un sobre l’estudi
dels bens etnològics d’Alaior, un altre sobre una iniciativa per a la seva
conservació i un darrer sobre un estudi sobre l’arquitectura de la pluja
a Menorca.
Hi ha una interessant aportació
sobre arqueologia amb la presentació
dels resultats preliminars de la intervenció arqueològica al pati davanter
del cercle 7 al poblat talaiòtic de Torre d’en Galmés a Alaior.
També es dedica un capítol al procés de denominació de Menorca com
patrimoni mundial de la UNESCO.
Com a activitat cultural popular
es parla de la tradició del món dels
gegants i el seu origen.
La guerra civil espanyola a Menorca és comentada amb una introducció general sobre els esdeveniments
d’aquesta confrontació i una segona
aportació sobre un dels personatges
més peculiars d’aquesta època: el
batle d’Alaior durant la guerra, Joan
Carreras Expósito (el batle Penys),
persona apreciada pels seus conciutadans, fins i tot per molts dels seus
adversaris.
Les emigracions a Alger de menorquins forçats per penalitats econò-

miques són comentades en un article
que analitza les circumstàncies que
els van forçar a sortir de Menorca i la
influència que exerciren sobre aquelles terres.
En un darrer bloc sobre la gestió
i conservació del patrimoni cultural,
és comentat el treball d’un grup de
voluntaris en actualitzar i mantenir el
patrimoni de l’illa del Rei del port de
Maó i finalment és comentat el Triangle dels oficis, un projecte construït i
impulsat al voltant del patrimoni etnològic i la dinamització socioeconòmica d’una zona de Tarragona.
En definitiva, una lectura imprescindible per a qualsevol persona
interessada en profunditzar sobre el
nostre patrimoni cultural.

Irene Abril Vilamala

Paco Mercadal Orfila
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DDAA. Aplec de Treballs 33. Centre
d’Estudis de la Conca de Barberà.
2015. 331 p.
El Centre d’Estudis de la Conca de
Barberà ens té acostumats amb una
extensa miscel·lània anual que a nivell de comarca des de l’any 2011 es

complementa amb la també extensa
revista electrònica Podall (consultable a RACO) del Museu Arxiu de Montblanc i Comarca. Una molt remarcable
producció de treballs de recerca per a
un territori de demografia baixa.
El sumari és extens i ens remet a
les èpoques medieval, moderna i contemporània, també a la història de
l’art, a la difusió del patrimoni artístic i a altres temàtiques com l’economia, la geografia humana, biografies
i les fonts biogràfiques i arxivístiques. A l’Aplec de treballs hi apareixen temes lligats des de perspectives
diverses al fet religiós: les reformes
a l’església parroquial de La Guàrdia
dels Prats de Jaume Felip, autor que
també tracta dels manuscrits medievals de la comunitat de Preveres de
Montblanc; Joan Quijada ens remet
a la formació de les parròquies de la
Conca de Barberà dins de l’arquebisbat de Tarragona; Anna Isabel Serra a
aspectes lligats a l’església parroquial
de Vilaverd; Marc Dalmau a les pintures de Santiago Tarragó a diverses
esglésies i Sofia Mata de la Cruz al

retaule dels Sant Metges del Monestir de la Serra de Montblanc. Altres
temes fan referència a treballs arqueològics a l’Espluga de Francolí com a
coneixement de l’època medieval; a
l’emigració entre la Conca i el Garraf
de Josep M. Grau, o al poblament de
Rojals a l’entorn de 1860 per Antoni
Cartanyà. Relacionat amb l’art trobem
l’article de Francesc Marco que extreu
de la revista Espitllera la visió sobre
el pintor Maties Palau i Ferré. Lligat a
temes agraris Leandre Romeu ens parla de l’enoturisme i Xavier Garcia ha
tingut cura d’unes convenients memòries de Joan Casamitjana, pagès i
sindicalista de Barberà de la Conca.
Cal remarcar els homenatges d’aquest
número: a l’Associació Formació Permanent de l’Espluga de Francolí i a
Maties Solé Maseras, més que merescut per l’activitat de tota una vida
dedicada al patrimoni de Montblanc
i de la Conca de Barberà.
Josep Santesmases i Ollé
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