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«La normalitat institucional»
del Recercat de Vic

El Recercat d’enguany celebrat a Vic va 
mostrar com a excepcional el que hauria 
de ser normal: la confluència dels diversos 
territoris, en la seva representació institu-
cional en l’àmbit de la cultura per sumar 
amb les voluntats que a nivell cultural 
hem pogut compartir sempre d’una punta 
a l’altra de les terres de parla catalana. La 
taula rodona del dia 29 al temple Romà 
va ser participada per Lluís Puig (director 
general de Cultura Popular, Associacionis-
me i Acció Culturals del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i 
president de l’IRMU); Jaume Gomila (di-
rector general de Cultura de la Conselleria 
de Participació, Transparència i Cultura del 
Govern de les Illes Balears); Joan-Elies 
Adell (coordinador de l’Ofici de l’Alguer i 
de les activitats culturals i de promoció de 
la llengua catalana a Itàlia. Generalitat de 
Catalunya. Delegació del Govern a Itàlia); 
Antonio Bravo (subdirector general de Pa-
trimoni Cultural i Museus de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esports 
de la Generalitat Valenciana); Ximo López 
(cap de la Direcció Territorial de Cultura 
de València. Generalitat Valenciana). 

Tothom va ser conscient dels canvis i 
dels guanys. Com a mostra de les percepci-
ons del moment reproduïm les paraules del 
president del Patronat d’Estudis Osonencs 
Antoni Ylla-Català i Genís pronunciades en 
l’inauguració de l’endemà: 

«Al escoltar ahir les intervencions en 
la taula rodona “Oportunitats i reptes de 
la cultura en el context polític actual” em 
vaig adonar que érem en un moment his-
tòric. Després d’uns anys de molta foscor 
cultural, no només cultural, a les Illes Ba-
lears i al País Valencià, els representants 
dels territoris de parla catalana parlaven 
altre cop de “bastir ponts”. Tornàvem a 
ser-hi tots. Va ressonar el “Ja soc aquí”de 
Tarradellas i el “estem ací” que en van dir 
des de València. La cultura, la llengua, 
amb les seves variants dialectals que l’en-
riqueixen, torna a poder-se bastir amb es-
tratègies conjuntes.

Som el que som, i cal insistir-hi, hem 
de ser-hi tots i tots varem coincidir: “Ací 
hi ha els meus”.

No totes les polítiques són iguals i cal 
no equivocar-nos per poder fer una cosa 
tant normal com “continuar sent el que 
som des de centúries”, culturalment, lin-
güísticament, socialment. 

Sentir de prop la gent del País Valen-
cià, de les Balears, de la Catalunya Nord, 
d’Andorra, de la Franja de Ponent, també de 
l’Alguer, es retrobar-nos amb la Nació sen-
cera. Benvinguts doncs a aquesta ciutat de 
Vic, voltada de turons, oberta i franca, com 
deia Verdaguer, que avui està orgullosa de 
ser no sols capital de la cultura catalana, 
sinó també, per tres dies, capital de la cul-
tura de tots els països de parla catalana.»

Taula rodona del Recercat moderada per Narcís Figueres, vicepresident segon de la CCEPC i membre del patronat de l’IRMU
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L’ús de recursos digitals en l’àmbit de 
l’ensenyament està cada vegada més 
integrat en les metodologies de tre-
ball a l’aula i fora de l’aula, però hi 
ha algunes disciplines en les quals es 
constata que encara existeixen ter-
renys per explorar. En la pràctica do-
cent de l’educació infantil i primària 
la competència de la lectoescriptura 
ha esdevingut central i es treballant 
preferentment en currículums que po-
tencien la creativitat, en projectes 
LIC (Llengua i cohesió social), en ta-
llers d’expressió de les emocions, etc. 
El cert és, però, que malgrat aquest 
ús de la llengua, la literatura, la poe-
sia, l’art... a les aules es constata una 
manca de recursos adaptats a l’entorn 
digital, i encara més adaptats per a 
les pissarres digitals que ja hi ha a la 
majoria de centres educatius.
Ramon Besora, mestre i president de 
l’Associació d’Amics de Miquel Martí i 
Pol explica que «L’actitud poc entusi-
asta dels infants respecte a la poesia 
ve marcada per uns hàbits pedagògics 
poc adequats. [...] L’anàlisi d’aquesta 
actitud ens ha fet veure que massa 
sovint hem enfrontat en fred el nen 
amb la poesia i per això aquesta ha 
aparegut com una fortalesa inexpug-
nable i ha creat una actitud distant. 
D’altra banda, sovint s’ha presentat la 
poesia amb un enfocament excessiva-
ment centrat en l’examen dels aspec-
tes més teòrics (ritme, rima, estrofis-
mes, etc.). Finalment, era evident que 
existia una manca d’incentius perso-
nals». («Actitud davant la poesia». A: 
Escola i creativitat, 2003). 

Per tal de contribuir a l’escurçament 
d’aquesta distància entre la literatura 
i els infants i per vincular la cultura 
catalana, l’educació i la poesia amb 
l’ús de les tecnologies digitals, la 
Fundació Miquel Martí i Pol, amb el 
suport del Departament de Cultural de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajun-
tament de Roda de Ter, i amb la col-
laboració de l’Associació d’Amics de 
Miquel Martí i Pol, la Biblioteca Bac 
de Roda i els professors Montse Caralt 
(UVIC-UCC) i Roger Canadell (UOC), 
ha creat l’aplicació «L’univers poè-
tic de Miquel Martí i Pol». Per mitjà 
d’aquesta nova tipologia de, podríem 
dir-ne, poemari il·lustrat, l’aplica-
ció pot esdevenir una eina molt útil 
per educar el gust per la poesia tant 
a casa, amb les tauletes, com a les 
escoles de primària, amb les pissar-
res digitals. A més, «L’univers poètic 
de Miquel Martí i Pol» ha de facilitar 
el coneixement de l’obra poètica d’un 
dels autors més universals de la lite-
ratura catalana del segle XX per mit-
jà dels poemes escrits per a infants 
a Bon profit i Per molts anys, però 
també amb poemes de La fàbrica o El 
poble.
L’aplicació, que es pot descarregar 
gratuïtament i que està disponible 
per a dispositius IOs, Android i en 
format HTML 5 per a navegadors i 
pissarres digitals (http://www.mi-
quelmartiipol.cat/app/), s’adreça a 
infants d’entre 5 i 12 anys atès que es 
pot usar amb diferents graus de pro-
funditat, tant amb nens i nenes que 
comencen a descodificar o reconèixer 

paraules com amb els que poden com-
prendre textos complexos. 
En l’aprenentatge de la lectoescrip-
tura, així com en l’adquisició de 
les habilitats bàsiques relacionades 
amb la cognició i la reflexió a l’en-
torn d’idees simples o abstractes és 
fonamental l’acompanyament dels 
educadors i educadores (pares i ma-
res, mestres, monitors, etc). I és per 
això que «L’univers poètic de Miquel 
Martí i Pol» vol incidir en els entorns 
alfabetitzadors (l’escola, a casa, etc.) 
i garantir un suport —en aquest cas 
digital— que garanteixi, faciliti i fo-
menti de manera natural el gust lite-
rari dels infants i l’educació per mitjà 
de l’art. En l’entorn familiar es pretén 
que l’aplicació s’afegeixi a la bibliote-
ca dels infants i també que sigui útil 
durant les estones de joc i de repòs, 
en què es podran llegir i escoltar po-
emes, a més de contemplar i reconèi-
xer tot un món il·lustrat per Dàlia 
Adillón. En l’entorn escolar l’objectiu 
de l’aplicació és doble: en primer lloc, 
ajudar en el procés d’aprenentatge i 
consolidació de la lectoescriptura i, 
en segon lloc, encuriosir els infants 
perquè s’endinsin d’una manera diver-
tida en un univers literari que els pot 
conduir al gaudi i el gust per l’art. 
Els quaranta textos poètics que l’infant 
pot anar descobrint en el paisatge il-
lustrat que representa l’entorn de Mi-
quel Martí i Pol (el pont de Roda de 
Ter, el riu, la fàbrica, l’escola i la cuina 
de casa seva) li permetran de llegir, 
adquirir nou vocabulari, rellegir, fer 
exercicis de memòria, treballar la cohe-
sió i la coherència textuals, iniciar-se 
en la rapsòdia, escriure, enregistrar la 
seva pròpia recitació, entre moltes al-
tres coses. A més, aquest trànsit per la 
interfície de l’aplicació permetrà des-
cobrir als nens i nenes que en facin ús 
una colla de jocs interactius que també 
estan pensats per a adquirir una pràcti-
ca lectoescriptora com la que s’ha des-
crit, per a experimentar amb els versos 
del poeta i, com és lògic en tot joc, per 
divertir-se i gaudir. 

RogeR Canadell Rusiñol 
univeRsitat obeRta de Catalunya

Poesia, aprenentatge i tecnologia
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La fotografia mostra les humils ca-
ses de l’antic poble de la Mussara situat 
a les muntanyes de Prades, a 990 m. 
d’altitud prop del cingle de les Airasses. 
Observem dones amb mocador al cap, 
llargues faldilles i davantals, canalla i 
set homes ben vestits que hi anirien de 
visita. El poble fou abandonat definiti-
vament pels volts dels anys 60.

En farem una mirada des de la lite-
ratura. La dita popular ens recorda les 
condicions de duresa de l’antic poble:

Mare, marit no me’n dau
que sigui de la Mussara.
Que boira sempre hi jau
i és terra que no m’agrada

Ramon Gomis explicava com es me-
nystenia la imatge dels seus habitants 
en baixar a la plana: «Venir de la Mussa-
ra, tenia un sentit pejoratiu, de manca 
de modernitat, en un moment en què 
la meva ciutat, Reus, només i amb prou 
feines, subsistia. Però tot a la vida és 
relatiu, fins l’escala de valors».

Josep Iglésies a les Ciutats del Món, 
patia per tal que no desertessin els 
seus habitants: «Terra avara, pedrego-
sa, prima capa de descalcificació que 
filtra les pluges com una porguera. […]
Permet de conrear només que músculs 
tiraganyosos, carnacions sarmentoses 
i insignificants, entre abonyegaments. 
[…] L’aire que passa per entre els pins 

de l’Augustenc i de la Creu de Noguers, 
resa com nosaltres, perquè el Cassoles, 
el Pep Llebrot, l’Estudiant, el Fumat, el 
Morenet, el de ca la Mont-rala, el Pep 
del Pou, l’Esteve del Cingle o el Joan de 
les Tosques no trenquin l’encís que els 
reté a les altures i, ells i els seus, no 
vagin a naufragar a la plana».

Tanmateix l’abandonament estava 
cantat. Ramon Amigó en va certificar 
l’impacte de la primera destrucció: «Vam 
penetrar a ca l’Estevenet on, els últims 
temps, havien viscut els de cal Casso-
les; hi vam penetrar potser perquè era 
allà on havíem entrat més sovint quan 
el poble era un poble. Ens van venir les 
llàgrimes als ulls; l’entrada mostrava un 
escampall d’objectes malmesos; a la 
cuina, bancs trabucats, tupins conver-
tits en testos a la vora de la pica; la 
porta del forn de coure pa, arrencada. 
No vam gosar endinsar-nos-hi més: tot 
evidenciada tant que la casa havia estat 
saquejada, que ens va envair una certa 
basarda, i en vam fugir».

És la destrucció vandàlica que tant 
sovint s’acarnissa contra els elements 
abandonats. Olga Xirinacs es pregun-
tava el per què del fet: «Del xalet de 
les Airasses, no en queda el rastre, per-
què la mà destructora dels visitants es 
rabeja també en una fúria inútil, que 
eixuga els esperits i els deixa erms. No 
arribo a comprendre per què aques-

tes feres abandonen els seus cataus i 
s’aventuren als aires lliures i nets de 
camp i muntanya».

Isabel Olesti en donava fe: «Vaig 
anar fins a la plaça i em vaig aturar 
davant de l’església, contemplant com 
el poble es fonia en un grapat de pe-
dres blanques: cinc cases, o potser 
més, sense saber on començava una i 
acabava l’altra. Parets amb estrips de 
paper pintat, entranyes d’un hipotètic 
menjador, cairats en vertical, una es-
cala que s’acabava al buit, restes d’una 
taula, encara un tros de roba amb flors, 
estelles d’un llit…»

De la mort i destrucció del antic 
poble en resta un lament poètic. El de 
Ramon Muntanyola:

«Ai, vila de la Mussara,
t’esbaldregues sota el pes
d’un malastre que et despara
per deixar-te sense res».

I el de Miquel Escudero i Clavaguera: 
«I, a la rosada claredat del capves-
pre d’hivern,
l’encís ferotge de l’església ender-
rocada,
els brots d’heura que s’hi arrelen, el 
somni etern
del vilar mort, semblen plorar llur 
sort malaurada».

Josep santesmases i ollé

CentRe d’estudis del gaià

La Mussara

La Mussara. Persones entre les cases i la bassa. 
Imatge: Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. Arxiu de Patrimoni Etnològic / Fons 
Amades.
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Presentació
L’Institut d’Estudis de la Vall d’Al-

baida (IEVA) es va constituir formal-
ment en gener de 1997, després de 
la celebració a Aielo de Malferit del I 
Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida, 
amb la finalitat de fomentar la creació 
i la difusió de la cultura valldalbaidina 
i estimular-ne l’intercanvi amb altres 
comarques i altres cultures.

A hores d’ara, l’IEVA compta amb 
més de 200 socis provinents de dife-
rents sectors de la població: estudi-
ants, llauradors, mestres, músics, em-
presaris, periodistes, administratius, 
obrers, metges, professors universi-
taris… així com entitats públiques i 
privades. La nostra entitat mira d’estar 
oberta a totes les sensibilitats per tal 
de poder configurar una associació com 
més independent, plural i tolerant mi-
llor. És a partir de les quotes dels nos-
tres socis que fonamentem els nostres 
pressupostos anuals, conjuntament 
amb les aportacions econòmiques i 
en infraestructures que fan Caixa On-
tinyent, l’Ajuntament d’Ontinyent i la 
Mancomunitat de Municipis de la Vall 
d’Albaida. Puntualment col·laborem 
amb altres ajuntaments de la comarca i 
institucions del país.

D’acord amb els nostres estatus, 
l’IEVA treballa per la vertebració co-
marcal, amb la voluntat també de co-
ordinar esforços, però de cap manera 
crear competència amb allò que s’està 
fent, ni duplicar tasques. Per això, en-
tre altres qüestions tractem de recollir 
informació sobre la comarca, analit-
zar-la, elaborar-la i divulgar-la.

El nostre institut forma part de la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana i participa en l’Institut 
Ramon Muntaner. A més, està impli-
cat en la refundació de la Federació de 
Centres d’Estudis Locals i Comarcals del 
País Valencià.

Activitats
De manera regular, durant l’any, or-

ganitzem presentacions de llibres i xar-
rades (Espai d’Opinió) sobre temàtiques 

molt diverses en diferents localitats de 
la comarca. Enguany, per exemple, ja 
hem presentat dos llibres d’autors de la 
nostra comarca: “Majikku: existeix...”, 
de Lucía Arenas, i “Llull: més lluny”, de 
Joan Torró.

L’any passat vam desenvolupar 
unes jornades destinades estudiar 
l’època de la transició política a la Vall 
d’Albaida que ens ocupà de setembre 
a desembre, amb un seguit de confe-
rències i taules redones que recolliren, 
principalment però no només, la veu i 
l’experiència de la gent que va ser pro-
tagonista a la nostra comarca d’aquell 
moment històric, amb una visió comar-
cal i de país, i alhora amb alguns actes 
dedicats a localitats concretes.

Aquest 2016 la nostra intenció és 
que siga la pròpia comarca l’objecte 
d’anàlisi: la percepció que en tenen 
els valldalbaidins, l’estat actual dels 
diferents àmbits (educatiu, industrial, 
social, mobilitat…), l’estructuració 
política, l’evolució del fet comarcal en 
els darrers 50 anys…

Aquesta mena de jornades és una 
de les iniciatives anuals. Així, per 
exemple, l’any 2013 el vam dedicar a la 
Guerra Civil, el 2012 al bicentenari de 
la Guerra del Francés, el 2011 a estudi-
ar la relació de Sanchis Guarner i Enric 
Valor amb la comarca. Això, a banda 
dels congressos d’estudis comarcals. 
N’hem fet ja quatre, incloent-hi el ce-
lebrat a Aielo de Malferit que va servir 

per a impulsar el naixement de l’IEVA.
El segon dels nostres congressos el 

vam celebrar a Ontinyent l’any 2004. 
El tercer no va arribar fins el 2010, a 
l’Olleria, i el quart dels congressos d’es-
tudis comarcals va tindre lloc en 2014 
a Benigànim.

Per a aquestes i altres activitats, 
l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida 
disposa de la col·laboració de les enti-
tats que el patrocinen, d’ajuntaments, 
i de manera destacada els darrers anys 
de la Universitat de València.

Premi d’investigació
El nostre treball en el camp de la 

promoció de l’estudi a la comarca i 
des de la Vall d’Albaida és la convoca-
tòria biennal d’un premi d’investiga-
ció, destinat a ajudar a la realització 
d’estudis sobre la realitat comarcal 
que contribuïsquen a un millor conei-
xement prospectiu de la Vall d’Albaida 
i de la seua interrelació amb l’exteri-
or. El premi està dotat amb una beca 
de 3.000 euros per al projecte d’in-
vestigació original que tracte sobre 
algun dels temes següents (o d’altres 
sempre que estiguen referits a la Vall 
d’Albaida):

Socioeconomia (indústria, agricul-
tura, sanitat, comerç, comunicació…)

Sociologia política (interrelació 
amb les Comarques Centrals Valencia-
nes, vertebració comarcal…)

Patrimoni, cultura, art, educació…

Institut d’Estudis
de la Vall d’Albaida

Conferència dins l’Espai d’Opinió.
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Infraestructures (el tren, comuni-
cacions viàries…).

Recursos naturals (sostenibilitat, 
aigua….)

En cada convocatòria seleccionem 
un jurat format per persones del món 
acadèmic i professional que abrace un 
ampli ventall de camps d’estudi, i per 
representants de les institucions que ens 
són patrocinadores; presidit per qui és 
el president de l’IEVA en cada moment.

Premi Fer Comarca
Es tracta d’un premi anual que vam 

instituir l’any 2003 i amb el qual prete-
nem de fer un reconeixement públic a 
les persones i entitats que treballen a 
favor de la comarca i de la seua cultu-
ra. El lliurem cada any durant el primer 
trimestre, coincidint amb el sopar anu-
al de socis que celebrem.

Publicacions
Evidentment, el nostre institut 

també ha publicat llibres, tant en col-
laboració amb altres entitats com en 
solitari.

D’una banda, publiquem les actes 
dels congressos realitzats, i també hem 
tret al carrer alguns dels nostres pre-
mis d’investigació. Ara tenim a punt de 

publicar els darrers que es van lliurar.
Entre altres publicacions, hi ha:
· Quadern “El ball dels locos de 

l’Olleria“. Josep Albinyana. 1998
· El mestre poeta. Miquel Ferrándiz 

Bataller. 2002
· La deslocalització industrial a la 

Vall d’Albaida. Francisco Puig Blanco. V 
Premi

Investigació La Vall d’Albaida. 2006
· Entre la nit i el marasme. Antonio 

Calzado. IV Premi Investigació La Vall 
d’Albaida. 2006

· La Casa Santonja/Palau dels Ma-
rau. DDAA. 2008

· Actes del II Congrés d’Estudis de 
la Vall d’Albaida. 2009

· José Segrelles. Il·lustrador uni-
versal. Juan J. Soler Navarro. 2010

· Actes del III Congrés d’Estudis de 
la Vall d’Albaida (2010). DVD 2010

· El riu d’Albaida. Qualitat ambien-
tal de les seues riberes. Javier Martínez 
i M. Pilar Donat. VI Premi Investigació 
La Vall d’Albaida. 2011

· Calendari (anual) de Festes, Tra-
dicions i Gastronomia de la Vall d’Al-
baida

· Els noms dels éssers naturals. Re-
cerques etnobiològiques a la Vall d’Al-
baida. Toni Conca, Josep E. Oltra i J. 

Daniel Durà. X Premi Investigació Vall 
d’Albaida. 2016

Una publicació especial en què 
estem ara involucrats és el Diccionari 
de la Vall d’Albaida, que es podrà con-
sultar de manera telemàtica des d’una 
secció de la nostra pàgina web.

Altres actuacions
Durant l’any, participem en algu-

nes de les fires tradicionals i culturals 
que es fan als pobles de la comarca, 
on presentem el nostre treball. També 
col·laborem en les celebracions del Dia 
del Llibre, en el jurat del Premi de Li-
teratura Eròtica de la Vall d’Albaida que 
convoca la Mancomunitat de Municipis 
de la Vall d’Albaida, i en altres activi-
tats culturals organitzades per ajunta-
ments i col·lectius locals.

L’Institut d’Estudis de la Vall d’Al-
baida té la seu a la capital de la comar-
ca, Ontinyent, concretament a l’edifici 
de la Mancomunitat de Municipis de 
la Vall d’Albaida, a l’avinguda de Sant 
Francesc, 8, 3r 5a. La web de la nos-
tra institució és ieva.info, i el correu 
electrònic ieva@ieva.info. Podeu se-
guir-nos també per twitter amb @Ie-
vallAlbaida.

Presentació del llibre ‘Els noms dels éssers naturals’. Inauguració sobre la Transició a la Vall d’Albadia.

IV Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida. Premi Fer Comarca.
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Assemblees Generals 2016 de la CCEPC
Les Assemblees Generals (Ordinà-

ria i extraordinària) de la Coordina-
dora van tenir lloc a Sant Just Des-
vern (Baix Llobregat) el dissabte, 12 
de març, acollits pel Centre d’Estudis 
Santjustencs. Va comptar amb la re-
presentació de 38 centres i l’assistèn-
cia de més de 60 persones. 

Alguns dels principals acords de 
l’Assemblea General Ordinària van ser:

• Augment de 35 euros de la quo-
ta anual als centres adherits amb 
l’objectiu d’augmentar els serveis 
oferts des de la CCEPC. Un primer 
pas serà l’oferiment, aquest 2016 
de dues cobertures d’assegurança 
a tots els centres de titularitat 
privada: una assegurança de res-
ponsabilitat civil per a les acti-
vitats i una altra assegurança de 
responsabilitat per als càrrecs 
electes i de gestió.

• Adhesió de tres centres: Amics 
del Museu de Pallejà (Pallejà. Baix 
Llobregat), Centre d’Estudis Tos-

sencs (Tossa de Mar. La Selva) i 
Fundació Arnau Mir de Tost (Àger. 
La Noguera).
A l’Assemblea General Extraordi-

nària es va procedir a l’elecció de la 
meitat dels membres de la Junta de 

Govern de la CCEPC. Donat que s’hi 
van presentar més candidatures que 
llocs a cobrir, va caldre obrir un ter-
mini de votació no presencial a més 
de la votació dels representants dels 
centres assistents a l’Assemblea. 
L’elecció va ser la següent: 

• President: Josep Santesmases 
(Centre d’Estudis del Gaià)

• Vicepresident primer: Carles Riba 
(Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat)

• Secretària: Pilar Tarrada (Institut 
d’Estudis Penedesencs)

• Vocal: Gemma Estrada (Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igualada)

• Vocal: Jaume Mascaró (Institut 
Menorquí d’Estudis)

• Vocal: Marta Quer (Centre d’Estu-
dis de L’Hospitalet de l’Infant)

• Vocal: Oriol Fort (Centre d’Estudis 
Molletans)

• Vocal: Pau Vinyes (Centre d’Estu-
dis Ignasi Iglésias)

Exposició “Patrimoni Oblidat. Memòria 
Literària”
INAUGURACIÓ

La Coordinadora de Centres d’Estu-
dis de Parla Catalana i l’Institut Ramon 
Muntaner han impulsat el projecte 
“Patrimoni oblidat, memòria literària”, 
que inclou una exposició itinerant i una 
pàgina web. El projecte ha gaudit de la 
col·laboració de molts centres d’estu-
dis i altres institucions. Finalment en 
l’exposició itinerant es contemplen 
seixanta elements patrimonials, amb 
fragments de textos de cinquanta-sis 
autors. Tota la resta de material forma-
rà part de la pàgina web que anirem 
treballant durant aquest any. 

La inauguració de l’exposició al 
monestir de Poblet el dia 19 de març 
va comptar amb les intervencions de 
Laura Borràs, directora de l’Institució 
de les Lletres Catalanes; d’Octavi Vilà, 
Abad de Poblet i de Josep Santesma-
ses, president de la CCEPC, vicepresi-
dent segon de l’IRMU i comissari, així 

com de representants de la Fundació 
Carulla i la Fundació Privada Mútua Ca-
talana, entitats patrocinadores del pro-
jecte, tots el membres del comissariat, 
col·laboradors i membres de centres 
d’estudis. L’acte va comptar amb la lec-
tura de textos (un per àmbit) efectua-
da per l’actor Pau Gavaldà i finalment 
vam cloure l’acte amb un piscolabis. Hi 
va haver una notable assistència. L’ex-
posició va romandre al monestir fins a 
finals de juny, llevat dels dies del Re-
cercat que va ser exposada a Vic.

La mostra vol posar en relació ele-
ments patrimonials (entenent el patri-
moni en un sentit molt ampli), ja de-
sapareguts o bé abandonats o ruïnosos 
—o que en un determinat període his-
tòric ho van ser—, amb textos literaris 
que s’hi han referit. El nostre patrimoni 
més afeblit es presenta així contemplat 
des de la memòria, la descripció, la in-
terpretació o la creació literària. Amb 

el doble acompanyament d’imatge i 
paraula, “Patrimoni oblidat, memòria 
literària” ens ajuda a conèixer, enten-
dre i valorar els testimonis del passat 
dels nostres pobles i ciutats.
 
ESTRUCTURA DE L’EXPOSICIÓ

L’exposició està estructurada en di-
versos plafons de lona sostinguts per 
unes estructures metàl·liques. El seu 
contingut està dividit en una presenta-
ció i en cinc àmbits temàtics: en lluita 
i diàleg amb el paisatge; el pes de la 
història; el clam silenciós de les pe-
dres; la memòria de la vida social i les 
ruïnes com a símbol de la terra.

Cada àmbit temàtic es divideix en 
quatre plafons distribuïts en dues es-
tructures. El primer plafó introdueix 
l’àmbit, en el segon es destaquen dos 
elements i els dos següents inclouen 
cinc elements cadascun. Els fragments 
dels textos literaris van acompanyats 
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X Congrés de la CCEPC
“Recursos i territori. Perspectiva històrica i nous equilibris”

Som a les portes del proper con-
grés de la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana “Recursos 
i territori. Perspectiva històrica i nous 
equilibris” que tindrà lloc a l’Espai Pla-
na de l’Om de Manresa, els dies 21, 22 
i 23 d’octubre.

El congrés està organitzat per la 
CCEPC, l’IRMU, el Centre d’Estudis del 
Bages i l’Ajuntament de Manresa.

En aquests moments ja hem difós 
el tríptic que incorpora el programa 
definitiu, amb l’horari de les sessions, 
els noms dels ponents i els títols de 

les ponències, les activitats lúdiques 
programades per a l’últim dia, així com 
els terminis i requisits per a la presen-
tació de comunicacions o pòsters o bé 
per a la inscripció al congrés. El tríp-
tic es pot descarregar als portals de 
la CCEPC (www.ccepc.org) o de l’IRMU 
(www.irmu.org).

Recordem que el congrés s’estruc-
tura en quatre àmbits temàtics: ali-
mentació, poblament, comunicacions 
i energia. Cadascun d’aquests àmbits 
incorpora dues ponències i una rela-
toria de comunicacions. Fora d’àmbit 
també s’ofereixen tres conferències. Es 
poden presentar comunicacions i pòs-
ters a cadascún dels àmbits.

Per a més informació, contacte 
amb la secretaria tècnica de la Coor-
dinadora.

sempre de la corresponent imatge foto-
gràfica, antiga o actual, més una refe-
rència sobre l’autor i la vinculació amb 
el text i l’element. 

Les mides són les següents: dot-
ze estructures extensibles (10 unitats 
de 230 cm d’ample i 210 cm d’alt i 2 
unitats de 160 cm d’ample per 210 cm 
d’alt). L’ocupació total de l’espai és de 
26 metres lineals, sense comptar els 
espais entre les estructures. L’exposi-
ció té un total de 46 m2 de superfície 
impresa. 

COMENÇA LA ITINERÀNCIA
Hem aprofitat el període d’estada a 

Poblet per oferir als centres d’estudis i 
a les entitats col·laboradores del pro-
jecte, la possibilitat de programar l’ex-
posició i començar així una itinerància 
que, com va passar amb l’exposició so-

bre el món agrari, hem previst de llarga 
durada.

La proposta ha tingut molt bona 
acollida i en aquests moments ja és ple 
el calendari de tot l’any 2016 i de bona 
part del 2017. Quan haguem tancat 
aquest any, l’exposició haurà visitat 
Poblet, Vic, la Pobla de Segur, el Pont 
de Suert, la Bisbal d’Empordà, la Selva 
del Camp, la Sénia, Santa Coloma de 
Farners, Àger i Vila-rodona.

L’any 2017, fins ara hem previst que 
es podrà visitar a Riudoms, Reus, Móra 
la Nova, Montblanc, Mollet del Vallès, 
L’Hospitalet de l’Infant, Igualada i Bar-
celona.

Tot plegat l’objectiu de l’exposició 
és estimular la recerca, l’estudi, el co-
neixement i la divulgació dels valors 
del patrimoni material tangible, com a 
herència d’experiències humanes de les 

generacions que ens han precedit, en 
la expressió més afeblida i al mateix 
temps promoure les mirades i la memò-
ria literària damunt del territori. 

L’exposició vol incentivar a cada 
lloc on es programi, activitats de tot 
tipus en aquest sentit amb totes les 
combinacions possibles entre patri-
moni, memòria i literatura. Activitats 
que poden acompanyar l’exposició en 
el moment de visitar els llocs però al 
mateix temps promogudes amb la vo-
luntat de ser incorporades als progra-
mes i objectius dels centres d’estudis i 
d’altres tipologies associatives, centres 
culturals i administracions. Tot plegat 
amb la finalitat de incrementar el co-
neixement de cada espai territorial des 
de les percepcions literàries, i al ma-
teix temps estimular la creació literària 
actual. 
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La Societat Catalana d’Història 
de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) 
[schct.iec.cat] es va fundar el mes 
de maig de 1991 com a societat ci-
entífica filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC) [www.iec.cat]. És una 
societat filial adscrita a la Secció de 
Ciències Biològiques i de la Secció 
de Ciències i Tecnologia. Forma part 
del comitè nacional de la Division of 
History of Scienceand Technology de la 
International Union of HistoryandPhi-
losophy of Scienceand Technology i és 
membre institucional de la Europe-
anSociety for theHistory of Science.

La SCHCT impulsa les recerques 
històriques sobre el passat científic i 
tecnològic, amb la inclusió de totes 
les activitats científiques (sense ex-
ceptuar-ne els estudis de la persona i 
de la societat) de totes les èpoques, 
de totes les localitzacions i de tots 
els enfocaments de treball rigorosos, 
tant des del punt de vista del des-
cobriment i la producció de teories 
científiques, de pensament científic i 
d’innovacions tecnològiques com des 
del punt de vista de les seves aplica-
cions, difusió i ensenyament.

La Societat publica en obert la re-
vista Actes d’Història de la Ciència i 
de la Tècnica[http://revistes.iec.cat/
index.php/AHCT/index] i cada dos 
anys celebra la seva “Trobada”, reunió 
científica general que té per objectiu 
acollir els treballs de recerca i les 
activitats que duen a terme tant les 
persones associades com totes aque-
lles interessades que hi vulguin parti-
cipar. La propera tindrà lloc a Caste-
lló de la Plana del 27 al 29 d’octubre 
d’enguany [http://14-thct.espais.iec.
cat/]. LA SCHCT organitza també, la 
“Jornada d’Història de la Ciència i 

l’Ensenyament” i la “Jornada d’Histò-
ria de l’Astronomia i la Meteorologia”, 
aquesta darrera amb la col·laboració 
de l’Agrupació Astronòmica d’Osona.

Cada any l’entitat organitza els 
seus col·loquis, un seguit de cicles 
de conferències i seminaris sobre 
diferents temes relacionats amb la 
Història de la Ciència i la Tècnica i 
la seva divulgació que tenen lloc en 
diferents localitzacions dels països 
catalans. En col·laboració amb l’Ins-
titut Menorquí d’Estudis, es duu a 
terme l’Escola Europea de Primavera 
d’Història de la Ciència, esdeveni-
ment que té com a objectiu l’estudi 
de la interacció entre la ciència i els 
seus públics a través de l’observació 

d’espais i pràctiques de comunicació 
científica.

La Societat elabora i coordina AR-
BAN [http://arban.espais.iec.cat/], 
Agenda global d’activitats d’Història 
de la Ciència, la Tècnica i la Medici-
na que tenen lloc a Catalunya, el País 
Valencià i les Illes Balears i atorga 
els premi Antoni Quintana Marí per 
a treballs de recerca d’estudiants de 
Batxillerat i el premi per a treballs de 
màster d’història de la ciència amb 
orientació professional, ambdós part 
del Cartell de Premis de l’IEC.

pasqual beRnat

soCietat Catalana d’HistòRia de la 
CiènCia i de la tèCniCa

La Societat Catalana
d’Història de la Ciència
i de la Tècnica
Quan la ciència i la tècnica
esdevenen història
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La dotzena edició del Recercat, ce-
lebrada a Vic els dies 29, 30 d’abril i 
1 de maig de 2016 i organitzada per 
l’Institut Ramon Muntaner, la Coordi-
nadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana, el Patronat d’Estudis Oso-
nencs, la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vic, es va convertir 
en un espai de confluència de tres 
administracions: la catalana, la valen-
ciana i la balear. La taula rodona que 
va donar el tret de sortida a aquesta 
edició, el divendres a la tarda, va fer 
bo el símil de la mata de jonc de Ra-
mon Muntaner, ja que va fer evident 
una aposta ferma per part dels repre-
sentants institucionals per treballar de 
manera conjunta i coordinada per tal 
d’unir esforços, compartir experiències 
i enfortir l’àmbit cultural dels territo-
ris de parla catalana. 

A la taula rodona que duia per títol 
“Oportunitats i reptes de la cultura en 
el context polític actual” hi van inter-
venir: el Sr. Jaume Gomila (director 
general de Cultura de la Conselleria 
de Participació, Transparència i Cul-
tura del Govern de les Illes Balears); 
el Sr. Joan-Elies Adell (coordinador de 
l’Oficina de l’Alguer i de les activitats 
culturals i de promoció de la llengua 
catalana a Itàlia. Generalitat de Cata-
lunya. Delegació del Govern a Itàlia); 
el Sr. Antonio Bravo (subdirector ge-
neral de Patrimoni Cultural i Museus 
de la Conselleria d’Educació, Investi-
gació, Cultura i Esports de la Generali-
tat Valenciana); el Sr. Ximo López (cap 
de la Direcció Territorial de Cultura de 
València. Generalitat valenciana); i el 
Sr. Lluís Puig (director general de Cul-
tura Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i pre-
sident de l’IRMU). La taula va ser mo-
derada pel professor de la UOC Narcís 
Figueras, vicepresident segon de la 

Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana i vocal del patronat de 
l’IRMU.

El debat va tenir una primera part, 
més expositiva, en què cadascun dels 
participants va esbossar les línies de 
treball que es plantegen des de la seva 
institució per a aquesta legislatura. En 
el cas de l’Alguer es va fer un èmfasi 
especial en el paper d’acompanyament 
i de suport que duu a terme la Genera-
litat en relació amb la pervivència del 
català a l’Alguer i el respecte per les 
altres llengües que també es parlen a 
la illa de Sardenya.

En la segona part, els participants 
van destacar que el moment actual 
representa una gran oportunitat i que 
s’ha volgut fer una primera prospecció 
en forma de pla estratègic, en el cas 
del País Valencià i de les Illes Balears, 
sobre la situació del món de la cul-
tura, per tal de posar immediatament 
en marxa línies de treball coherents i 
que responguin a les necessitats dels 
ciutadans.

S’hi van proposar diferents vies de 
col·laboració:
• Reunions periòdiques per fer un 

seguiment dels temes de treball 
conjunt

• Obrir la possibilitat de circuïts 
professionals conjunts

• Acords per tal d’homologar legis-
lació vinculada a temes de patri-
moni

• Col·laborar en l’aplicació de me-
todologies comunes en l’estudi 
del patrimoni. Ja s’està treballant 
en aquesta línia. En breu, la me-
todologia per a l’elaboració de 
l’Inventari del Patrimoni Immate-
rial de les Terres de l’Ebre s’esten-
drà a altres territoris de Catalu-
nya, i també a Menorca. El 20 de 
maig va tenir lloc una jornada a 
Maó en aquesta línia.

• Debat conjunt sobre els respec-
tius plans estratègics i línies d’ac-
tuació per tal de consensuar les 
principals actuacions previstes.

• Treball col·laboratiu en temes 
patrimonials que afectin diferents 
espais territorials.

El president de l’Institut Ramon 
Muntaner, el Sr. Lluís Puig, va dei-
xar la porta oberta a la incorporació 
dels governs balear i valencià al pa-
tronat de l’Institut Ramon Munta-
ner, amb seu a Móra la Nova, que té 
com a objectiu el suport als centres 
i instituts d’estudis de recerca local i 
comarcal dels territoris de parla cata-
lana i que des del 2003 treballa amb 
normalitat per a tot l’àmbit lingüístic. 
Aquesta taula rodona va significar, 
doncs, un punt de partida amb vista 
a un treball conjunt dins de l’àmbit 
cultural català entre diferents admi-
nistracions, que pot revertir d’una ma-
nera molt positiva en les persones que 
practiquen i viuen la cultura des dels 
seus interessos i des del territori.

Per avançar respecte a les línies 
de col·laboració que es van propo-
sar i per treballar més a fons entorn a 
projectes vinculats a la recerca local i 
comarcal i als centres d’estudis s’està 
dissenyant la IV Jornada Institut Ra-
mon Muntaner. Cultura i Recerca en el 
territori que tindrà lloc el dia 12 de 
novembre de 2016 a Móra la Nova. Us 
animem a reservar-vos aquesta data ja 
que ens agradaria que fos un nou espai 
de confluència entre les administraci-
ons i també entre aquestes adminis-
tracions i les entitats. Un espai que, 
per una banda, posi en valor l’hetero-
geneïtat del teixit que conformen el 
centre d’estudis, però també els molts 
punts de confluència que existeixen 
i el gran valor i potencialitat que té 
aquest col·lectiu per al conjunt de la 
cultura catalana. 

Temps de retrobament
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Com en cada edició, els premis 
Recercat van ser l’acte central i més 
multitudinari. El Temple Romà de Vic 
va quedar petit per acollir totes les 
persones que hi volien assistir. 

Aquests guardons volen reconèi-
xer la tasca feta tant col·lectivament 
pels centres d’estudis en el conjunt 
dels territoris de parla catalana, com 
en l’àmbit particular per persones que 
hi estiguin vinculades. El lliurament 
tenia lloc el dissabte a dos quarts de 
dues del migdia amb la presència de 
l’Honorable Sr. Santi Vila, conseller de 
Cultura de la Generalitat de Catalu-
nya, qui va presidir l’acte; de l’Excel-
lentíssima Sra. Anna Erra, alcaldessa 
de la ciutat; del Dr. Jordi Montaña, 
Rector Magnífic de la Universitat de 
Vic, i el Sr. Lluís Puig, director general 
de Cultura Popular, Associacionisme i 
Acció Cultural del Departament de Cul-
tura i president de l’IRMU. 

Els premiats en aquesta edició van 
ser l’Institut d’Estudis Eivissencs, en la 
modalitat d’entitat, i Antoni Pladevall 
i Artur Blasco, ex aequo, per al premi 
a la persona.

Pel què fa a l’Institut d’Estudis Ei-
vissencs, fundat l’any 1949, aquesta 
entitat té com a grans eixos d’actuació 
la defensa de la identitat pitiüsa, la 
protecció del patrimoni natural i cul-
tural i la reivindicació de la llengua. 
Durant aquests anys, ha dut a terme 
un programa cívic i cultural amb re-
sultats importants de continuïtat: el 
Curs Eivissenc de Cultura, la Festa de 
la Nit de Sant Joan, els premis litera-
ris Baladre i de la nit de Sant Joan, 
les Mencions d’Honor Sant Jordi, les 
publicacions periòdiques Eivissa i El 
Pitiús, una nombrosa producció biblio-
gràfica, i cursos de català per adults a 
bona part dels municipis illencs, entre 
d’altres. Actualment, desenvolupa una 
important tasca a partir de grups de 
treball interdisciplinaris, el manteni-
ment de l’activitat editorial i la publi-
cació de la revista Eivissa, l’acolliment 
d’organitzacions i la promoció de l’En-
ciclopèdia d’Eivissa i Formentera.

Per la seva part, Antoni Pladevall, 
nascut a Taradell l’any 1934, sacerdot 
i historiador, va estudiar al Seminari 
de Vic i a la Universitat Catòlica de 
Lovaina. És autor d’un centenar de lli-
bres i de més de tres-cents articles; 
ha publicat, entre altres, nombroses 
monografies locals, dedicades a Cente-
lles, Tona, Taradell, Seva... També des-

taca la seva vinculació a nombroses 
entitats i centres d’estudis: va ser el 
primer president dels Amics del Romà-
nic, membre de la Junta del Patronat 
d’Estudis Osonencs i de la del Centre 
Excursionista de Catalunya i també ha 
col·laborat amb els Amics del Mont-
seny, la Institució de Genealogia i 
Heràldica i l’Institut d’Estudis Penede-
sencs, entre d’altres. Podreu conèixer 
més detalls de la seva trajectòria en 
l’entrevista d’aquest mateix número de 
Frontissa.

Quant a Artur Blasco, nascut a 
Barcelona l’any 1933, és llicenciat 
en Biologia per la Universitat Central 
de Barcelona, però la seva recerca ha 
estat sempre vinculada al món de la 
música i de la cultura popular i tradi-
cional al Pirineu, essent cabdal la seva 
tasca per a la recuperació de l’acordió 
diatònic a Catalunya i del cançoner de 
tradició oral al Pirineu, del qual n’ha 
publicat els 12 volums i els 80 DVD de 
l’obra A peu pels camins del cançoner. 
Serà la persona entrevistada en el pro-
per número.

Les candidatures als premis Re-
cercat es poden preparar al llarg de 
tot l’any i el termini per presentar-les 
serà finals de març principis d’abril del 
2017. Us animem a impulsar el reco-
neixement a una persona i una entitat.

En el marc del Recercat també es 
van poder visitar tres exposicions: 
“Ateneus. Cultura i llibertat”, produïda 
per la Federació d’Ateneus de Catalu-
nya, ubicada al Temple Romà de Vic 
; “Patrimoni Oblidat, Memòria Literà-
ria”, produïda per la Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana i 
l’Institut Ramon Muntaner, al Col·legi 
d’Aparelladors, i “Apel·les Mestres: ar-
tista total i home polièdric”, produï-
da per l’Esbart Català de Dansaires, a 
l’edifici del Seminari.

El programa també va oferir di-
ferents espais per a compartir expe-
riències i generar debat. El dissabte 
matí s’iniciava amb l’activitat Mosaic 
Recercat. Mostra de projectes de recer-
ca o difusió cultural produïts des dels 
centres d’estudis. L’objectiu d’aquesta 
activitat era la presentació de projec-
tes realitzats des dels centres d’estu-
dis durant els darrers dos anys. Es van 
presentar: “Una història a la intempè-
rie: el llegat patrimonial de la fàbri-
ca i colònia de Gallifa (les Masies de 
Voltregà)”, a càrrec de Marina Cirera, 
del Centre d’Estudis del Voltreganès; 

“Pedres que parlen. Ruta literària pels 
temples catalans”, a càrrec de Mireia 
Munmany, d’Espais Escrits. Xarxa de 
Patrimoni Literari Català; “Atles dome-
nequià: obra raonada de Lluís Domè-
nech i Montaner”, a càrrec de Gemma 
Martí, del Centre d’Estudis Lluís Do-
mènech i Montaner, i “Estudi del camí 
Cardoner a la cara nord del Cadí (l’Alt 
Urgell i la Cerdanya)”, a càrrec de Lluís 
Obiols, de l’Institut d’Estudis de l’Alt 
Urgell. L’activitat va ser moderada per 
David Moré, del Centre d’Estudis Tos-
sencs.

Posteriorment, va tenir lloc la se-
gona edició de la taula rodona “Patri-
moni a debat: reflexions des de la so-
cietat civil”, un espai conduït per les 
Comissions Cíviques del Patrimoni del 
Baix Llobregat i de les Terres de l’Ebre 
amb l’objectiu de fer una aproximació 
al patrimoni des dels centres d’estu-
dis sobre la base dels casos que han 
treballat les dues comissions cíviques 
constituïdes actualment, la presència 
d’experts i les aportacions dels assis-
tents. El tema proposat per enguany va 
ser: “Processos de patrimonialització i 
refuncionalització”. Hi van participar: 
Gemma Domènech, doctora en Histò-
ria de l’art i investigadora a l’ICRPC; 
Marina Ocaña, directora del Museu Ar-
queològic de l’Esquerda i secretària de 
la Fundació l’Esquerda; Xavier Roviró, 
del Grup de Recerca Folklòrica d’Oso-
na, i Victòria Almuni, presidenta de la 
Comissió Cívica del Patrimoni de les 
Terres de l’Ebre i presidenta del Centre 
d’Estudis Seniencs, que va ser l’encar-
regada de conduir l’acte.

Finalment, a la tarda tenia lloc 
la presentació de la base de dades 
de l’associacionisme històric cata-
là (1870-1980), elaborada pel grup 
de recerca ISOCAC de la URV, amb 
la col·laboració del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya, l’IRMU i la CCEPC, a càrrec 
de Ramon Arnabat. L’activitat va ser 
conduïda per Lluís Anglada, direc-
tor  de  l’Àrea  de  Biblioteques,  In-
formació  i  Documentació – CBUC, 
Consorci  de  Serveis  Universita-
ris  de  Catalunya  (CSUC) i membre 
del Patronat d’Estudis Osonencs.

La propera edició tindrà lloc a 
Reus, Capital de la Cultura Catalana 
2017. S’està avaluant el conjunt de 
l’activitat per tal de consolidar-la, 
revisar-la i reformar-la amb l’objectiu 
que encara tingui una major projecció 
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Nascut a Taradell l’any 1934, sa-
cerdot i historiador, va estudiar al 
Seminari de Vic i a la Universitat Ca-
tòlica de Lovaina, i s’ordena sacerdot 
el 1957. Col·laborà amb Eduard Ju-
nyent en el Museu Episcopal i l’Arxiu 
Diocesà. 

Va ser el primer president dels 
Amics de l’Art Romànic. Ha estat arxi-
ver municipal de Vic, cap de la secció 
d’inventari del patrimoni artístic de la 
Generalitat de Catalunya, del 1980 al 
1999, i director general de Patrimoni 
Artístic del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, del 
1984 al 1986.

Està vinculat a obres bàsiques de 
la historiografia catalana, com Els 
castells catalans o Catalunya caro-
língia, va ser assessor general de la 
col·lecció Gran Geografia Comarcal de 
Catalunya, director de la Catalunya 
Romànica en el període 1990-1998 
i director també de L’art gòtic a Ca-
talunya (2002-2009), d’Enciclopèdia 
Catalana.

Des de 1990 és membre de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans i des del 1998, 
de la Reial Acadèmia Catalana de 
Belles Arts de Sant Jordi. El 1994 va 
rebre la Creu de Sant Jordi i ingressà 
a l’Acadèmia de Bones Lletres de Bar-
celona. Té la medalla d’or de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Va ser membre de la junta del Pa-
tronat d’Estudis Osonencs de 1979 a 
1985 i de la Junta de Cultura del Cen-
tre Excursionista de Catalunya. Soci 
de l’Ateneu Barcelonès, ha estat vin-
culat a nombroses entitats i centres 
d’estudis.

Cóm definiria la seva trajectòria 
de recerca? Quines han estat les se-
ves principals línies d’estudi?

No sé quan va començar la meva 
trajectòria o estima a la història. Als 
11 anys, a l’entrar al Seminari, ja te-
nia un bloc amb notes sobre història 
de Taradell, el meu poble. Als 15 anys 
vaig anar un dia a l’Arxiu Episcopal 
per trobar noves notícies sobre coses 
i edificis del mateix poble i entorn 
i el Dr. Eduard Junyent, director de 
l’arxiu, veient com llegia documents 

vells, cosa que havia après pel meu 
compte a l’arxiu parroquial del poble, 
em va demanar si els estius podia 
anar a treballar a l’Arxiu del bisbat, 
cosa que vaig fer fins a la seva mort 
el 1978

Per tant els meus inicis com a his-
toriador són totalment “vocacionals” 
i foren per fer recerques d’història lo-
cal i comarcal.

La seva dilatada i intensa tra-
jectòria li permet disposar d’una 
àmplia perspectiva en relació al 
patrimoni arquitectònic i documen-
tal català, com valora les diferents 
accions realitzades en els darrers 
anys des de l’administració?

A partir dels 18 anys vaig comen-
çar petites publicacions a la revista 
local de Taradell. I poc després, es-
peronat pel Dr. Junyent, el 1954 vaig 
començar a publicar sobre història de 
parròquies a AUSA, la revista del Pa-
tronat d’Estudis Osonencs, i després 
poc a poc a revistes locals, sobretot 
en programes de Festa Major de po-
bles de la comarca, a vegades autèn-
tics quaderns erudits amb moltes col-
laboracions. Sempre amb dades dels 
rics arxius de la Diòcesi de Vic, aple-
gats a l’Arxiu o Biblioteca Episcopal i 
després en arxius locals i privats. De 
l’aplec d’aquests estudis en va sortir a 
partir del 1958 la primera de les me-
ves monografies locals.

Aquests petits articles i publicaci-

ons foren per a mi, i conec algun altre 
cas semblant d’altres investigadors, 
el principi de treballs més amples. 
Sobretot durant la llarga dictadura, 
quan era més difícil d’escriure i publi-
car en català.

Com que alguns pobles desitjaven 
tenir la seva “història” o monografia 
local això va ésser un bon estímul per 
ampliar la investigació tant a Osona 
com a altres indrets del país.

Això i les revistes de caire comar-
cal i local, aparegudes en temps força 
recent, són un bon testimoni del pro-
grés modern de la història catalana.

Quines línies de treball caldria 
reforçar o projectar per a una millor 
conservació i divulgació del patri-
moni?

El patrimoni arquitectònic i la 
documentació a Catalunya és molt 
notable, tot i desgraciades destrucci-
ons com les que durant la guerra civil 
del 1936-1939 varen fer perdre molts 
dels arxius parroquials i fins particu-
lars i d’institucions sobretot religio-
ses. Malgrat això o potser per això ha 
augmentat l’interès en conservar-lo i 
estudiar-lo.

Crec que avui dia es fan alguns 
treballs de base i abast local però que 
enriqueixen moltes vegades la histò-
ria general. En aquet tema l’adminis-
tració pot fer encara molt, com ha fet 
aplegant i protegint material de valor 
històric i arxius sobretot a través de 

Entrevista a Antoni Pladevall i Font
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l’Arxiu Nacional de Catalunya, creació 
molt meritòria la Generalitat, bé que 
també ho han fet altres institucions 
com Diputacions o Consells comar-
cals.

Els seus estudis i activitat cul-
tural l’han vinculat molt directa-
ment al món cultural osonenc? Cóm 
el definiria? Quines són les seves 
potencialitats? Què aporta al con-
junt de la cultura catalana?

Com a estudiós d’arxius familiars, 
sobretot de masies d’Osona i del seu 
entorn, puc assegurar que hi ha en-
cara molt per estudiar i a fer conèixer 
al públic. Sobre aquest tema s’ha fet 
molt al llarg dels darrer temps a l’Ar-
xiu Diocesà, aplegant arxius de par-
ròquies sense sacerdot fix, queden, 
però, encara hi ha encara bastants 
parròquies que conserven importants 
arxius. A diferents indrets del país i 
a Osona en particular hi ha masies 
que guarden vella documentació tant 
del mas, com de masos que s’han re-
fós en ell per antics enllaços; aques-
ta documentació sol començar als 
segles XII i XIII i en alguns casos 
no massa freqüents un o dos segles 
abans, documentació poc estudia-
da i que sovint aporta notícies que 
transcendeixen l’àmbit familiar i lo-
cal. Caldria un treball seriós i ajuda 
per inventariar i aplegar o almenys 
aconsellar com conservar-lo als seus 
legítims propietaris.

Concretant-nos a Osona i a la 
tasca de l’Arxiu Diocesà, situat a les 
dependències de la catedral i palau 
episcopal, és molt meritori el treball 
que des de fa molt temps ha dut a 
terme, perquè endemés dels arxius 
propis de la catedral, que comencen 
amb un pergamí de l’any 879 i con-
tinua amb molts centenars de perga-
mins que fan referència a les moltes 
administracions catedralícies i de la 
diòcesi. És particularment interes-
sant el conjunt d’Arxius notarials, 
en particular la seva famosa Cúria 
Fumada que comença la seva sèrie 
notarial des del 1329, i la resta de 
protocols de notaris eclesiàstics i ci-
vils fins a èpoques molt recents, el 
conjunt d’arxius parroquials salvats, 
i altra variada documentació que s’hi 
ha anat sumant en temps moderns o 

bé que hi han dipositat institucions 
públiques i privades, tot això el fa 
en el seu conjunt un dels arxius més 
complerts del país. Només amb ell 
es poden fer amplis estudis tant de 
temes locals com d’abast general i 
interès per gran part del país.

Són unes fonts documentals a 
l’abast d’investigadors particulars 
o bé formats en les universitats i 
col·legis superiors. La freqüentació 
d’aquest i d’altres rics arxius del país 
testimonien que l’estudi del passat 
continua interessant i que és molt viu 
en els nostres dies l’interès per la his-
tòria arrelada a la terra i que aquesta 
continua aportant moltes noves al 
coneixement no solament del marc 
osonenc sinó també de tot el país en 
general.

Entre el 1979 i el 1985 va ser 
membre del Patronat d’Estudis Oso-
nencs. Cóm valora el paper dels 
centres d’estudis locals i comarcals 
com a col·lectiu?

Pel que fa referència al meu cas 
personal vaig començar a ser mem-
bre del Patronat d’Estudis Osonencs 
des de la seva fundació com acredi-
ta el primer volum d’AUSA del 1952-
1954 i encara en sóc i per això vaig 
rebre fa poc la distinció de membre 
d’honor. Vaig començar a publicar a 
AUSA el 1954 i entre aquest any i 
el 1979 hi tinc publicats més d’una 
trentena d’estudis. L’any 1978 vaig 
passar a residir a Barcelona i allà 
vaig prendre tot seguit contacte 
amb els promotors de la Gran En-
ciclopèdia Catalana començant a 
publicar tot seguit articles a la tot 
just creada Gran Enciclopèdia, ini-
cialment d’història religiosa i aviat 
d’història local catalana, des d’ales-
hores vaig estar vinculat a la seva 
editorial en la que he col·laborat 
en les grans obres com La Gran Ge-
ografia Comarcal de Catalunya, de la 
que vaig ser el que va planejar i el 
redactor gairebé únic del volum 8, 
dedicat a Osona i al Ripollès i des-
prés de molts altres sectors del país, 
més endavant com a col·laborador i 
després director de Catalunya Romà-
nica i de l’Art Gòtic a Catalunya, he 
treballat amb la mateixa editorial en 
altres diferents obres.

A part d’això he estat des del 
1963 professor d’història de l’Es-
glésia, en la que em vaig graduar a 
Lovaina. Passat el seminari de Vic a 
Barcelona vaig ser fins a l’edat de 
la jubilació professor de la Facultat 
de Teologia de Sant Pacià de Barce-
lona, per aquesta causa una bona 
part també de la meva producció 
literària ha estat de temes i perso-
natges d’història de l’Església, com 
la primera Història de l’Església de 
Catalunya, que entre 1988 i 2002 
ha tingut tres edicions; també de 
diferents treballs en congressos o 
simposis i en el Diccionari d’història 
eclesiàstica de Catalunya.

A través de la seva experiència 
dins el Patronat d’Estudis Osonencs 
podria definir quin és el seu paper 
en el context de la societat viga-
tana i si aquest s’ha anat transfor-
mant amb els anys?

Certament que la societat viga-
tana i osonenca ha canviat molt. Ni 
la història ni la realitat actual tenen 
pràcticament res a veure amb la so-
cietat que descriu Miquel Llor a Lau-
ra a la Ciutat dels Sants, del 1931. 
Entremig la guerra civil i la llarga 
dictadura franquista de la postguer-
ra va canviar la fisonomia de la ciu-
tat, recreant de nou l’aparença d’una 
ciutat dirigida sobretot per eclesi-
àstics, perquè era sota la protecció 
de l’Església i de membres destacats 
seus, com el Dr. Eduard Junyent, que 
es revifà la cultura i nasqué l’AUSA, 
revista que revela ella sola l’aparició 
de noves generacions d’estudiosos 
del país en temes de literatura, po-
esia i història molt més ben prepa-
rats que els de la generació de la 
dictadura. Avui dia les inquietuds i 
els estudis són molt amples i vari-
ats, semblança de la ciutat que ha 
canviat molt en un parell escàs de 
generacions, amb gent d’arreu i de 
tot color. El Patronat d’Estudis Oso-
nencs és la societat que ha presidit 
i que dóna testimoni d’aquesta re-
novació i esperem que ella segueixi 
al davant d’un futur que creiem molt 
esperançador.

m. CaRme Jiménez FeRmández

institut Ramon muntaneR
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El Fons Joan Vinyoli (Santa Coloma de Farners, la Selva)

i el projecte Les fotografies d’una vida
Ara camino pel vell casc urbà
mentre viatgen cap als seus destins
els vells amics, les dones i els bocins
del que era jo, de noi, perdut a l’alzinar.

D’esquerra a dreta, Joan Vinyoli, Carme Vinyoli i Emília Pladevall al pati de can Barril, a Santa Coloma de Farners, vers l’any 1930. ACSE / Autor des-
conegut, Fons Joan Vinyoli Pladevall.

El vincle entre el poeta Joan Vi-
nyoli i Pladevall (1914-1984) i Santa 
Coloma de Farners és intens i antic. 
L’estiu de 1922 Joan Vinyoli inicià els 
estiueigs a la ciutat, d’on havia sortit 
el segle XVIII el rebesavi del poeta, 
Pius Viader, per anar a Cuba. El pare 
del poeta, Joan Viñoly i Ramis, tenia 
un amic d’estudis, el metge oftalmò-
leg Josep Fornés, de Santa Coloma, 
casat amb Conxita Abilés, pubilla 
d’un mas del terme veí de Riudarenes. 
En morir Joan Viñoly el maig de 1919 
Fornés, propietari acomodat, va oferir 
a la vídua, Emília Pladevall, un allot-
jament a fi que, tot i la nova situació 
econòmica, els Vinyoli poguessin pas-

sar els estius a la capital colomenca.
La família, formada per la mare 

Emília i pels germans Joan i Carmen, 
vivia al primer pis d’una casa del carrer 
Beat Dalmau. Amb ells també hi venia 
la tia Mercè, germana de la mare, i els 
oncles, Emili Viñoly i Ignàsia Agell, 
que es van establir en altres domicilis. 
Els Vinyoli s’instal·laven a Santa Colo-
ma a final de juny i s’hi estaven fins a 
final de setembre, després de la festa 
major de la ciutat. Feien el trajecte 
amb tren fins a l’estació de Sils i d’allà 
a Santa Coloma amb el cotxe de línia 
de la Hispano Farnense. 

La tardor de l’any 1931 Joan Vi-
nyoli també va entrar a treballar a 

l’editorial Labor, fundada pel mateix 
Josep Fornés i l’alemany Georg Pfle-
ger, i els anys següents només anà a 
Santa Coloma els caps de setmana i 
els períodes de vacances. Després de 
la Guerra Civil, tant la mare del poe-
ta com els oncles estiuejaren a Santa 
Coloma de Farners durant molts anys. 
Joan Vinyoli, per la seva banda, en-
cara hi tornà en algun viatge oca-
sional.

Cessió del llegat i creació de la Cà-
tedra Vinyoli

L’estada de Joan Vinyoli a Santa 
Coloma de Farners deixà en ell una 
empremta tan intensa que ocupa un 
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lloc fonamental en l’univers simbòlic 
de la seva poesia. Els fills i hereus 
del poeta, conscients d’aquest fet i 
agraïts a Pep Solà, autor de la bio-
grafia La bastida dels somnis. Vida i 
obra de Joan Vinyoli (Girona 2010), 
i alhora responent a l’interès mostrat 
per l’Ajuntament de la població per 
albergar el Fons Joan Vinyoli, deci-
deixen cedir el llegat personal del 
poeta a la ciutat.

Arran de la cessió es van iniciar 
els tràmits per a la signatura d’un 
conveni entre la Universitat de Giro-
na i l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Farners, per tal de preservar la me-
mòria del poeta i divulgar-ne l’obra. 
El conveni es va fer efectiu el 7 d’oc-
tubre de 2013 a la Casa de la Paraula 
de la capital selvatana, amb la pre-
sentació de la Càtedra Joan Vinyoli 
de Poesia Contemporània i de l’Espai 
Vinyoli, situat de manera permanent 
al segon pis de l’equipament. 

La Càtedra Joan Vinyoli de Poesia 
Contemporània comença a desenvo-
lupar les seves activitats el gener de 
2013 i té com a objectius principals: 

• col·laborar amb l’Ajuntament 
de Santa Coloma a conservar el 
llegat Vinyoli (fons documental, 
biblioteca, alguns objectes per-
sonals i mobiliari) i mantenir la 
unitat d’aquest patrimoni. 

• col·laborar en la creació d’un 
centre de documentació que acu-
lli els estudiosos de l’obra del 
poeta i d’altres escriptors que 
s’hi van relacionar (Salvador Es-

priu, Carles Riba, J. V. Foix, To-
màs Garcés, Marià Manent, Rosa 
Leveroni, Miquel Martí i Pol o 
Feliu Formosa, entre tants altres)

• promoure la recerca sobre la poe-
sia de Joan Vinyoli i sobre la po-
esia catalana dels segles XX i XXI

• organitzar periòdicament jorna-
des i col·loquis d’abast interna-
cional sobre la figura i l’obra de 
Joan Vinyoli en el context lite-
rari europeu en la qual s’inscriu. 

• col·laborar en la creació d’un 
centre d’interpretació que garan-
teixi la divulgació fiable i creati-
va de l’obra del poeta des d’una 
perspectiva interdisciplinària.

Tasques de tractament del Fons 
Joan Vinyoli

Les tasques de tractament del 
fons del poeta es van iniciar el mes 
de febrer de l’any 2013 a l’Arxiu Co-
marcal de la Selva, on es custodia 
el llegat del poeta. Hom va dur a a 
terme una primera classificació del 
material rebut (prèviament inventa-
riat per Pep Solà) seguint el crite-
ri de distinció entre documentació 
textual i documentació gràfica. El 
següent pas va consistir a catalogar 
específicament la correspondència, 
la qual es va descriure de manera 
minuciosa. Seguidament es va fer 
una segona classificació més deta-
llada del conjunt de la documentació 
textual, la qual posteriorment es va 
catalogar. Paral·lelament a aquesta 
feina, es va iniciar la digitalització 

de tot el material ja catalogat, tasca 
que va finalitzar el 23 de gener de 
2014. En total, el nombre de textos 
digitalitzats va ser de 17.985, el de 
registres catalogràfics de 3.857 i el 
de capses on es va distribuir la do-
cumentació de 47.

Pel que fa a la documentació 
gràfica, podem dir que l’arxiu foto-
gràfic del Fons Joan Vinyoli consta 
de 1.010 fotografies. Aquest arxiu 
d’imatges és un recorregut per la 
vida de l’escriptor i deixa constància 
de l’estreta relació que el poeta va 
mantenir tant amb el paisatge dels 
llocs com amb les persones retrata-
des, relacions que, d’una manera o 
d’una altra, deixen traces en els po-
emes i en la vida del poeta. 

Les dificultats per identificar 
quins són els paisatges que em-
marquen la vida del poeta i quines 
són les persones que l’acompanyen 
van justificar la necessitat de dedi-
car esforços a un estudi específic i 
aprofundit d’una documentació tan 
important com és la correspondèn-
cia o els manuscrits que formen part 
del llegat. És per aquest motiu que 
vam decidir emprendre un projecte 
de tres anys titulat Les fotografies 
d’una vida: Joan Vinyoli, que prete-
nia aproximar-se a la vida i a l’obra 
de Joan Vinyoli a través de les imat-
ges fotogràfiques que ell mateix, per 
motius diversos, va conservar entre 
els seus papers personals i que, se-
gons que crèiem, reclamaven una 
aproximació i uns mètodes d’anàlisi 

Antoni Clapés (poeta i traductor), Feliu Formo-
sa (poeta i traductor), Ramon Farrés (UAB) i 
Simona Skrabec (crítica literària i moderado-
ra) en el II Simposi Internacional Joan Vinyoli 
celebrat del 18 al 20 de desembre de 2014 a 
Santa Coloma de Farners. ACSE / Autor: Joa-
quim Carreras.
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específics i diferents dels emprats 
en el tractament de la documentació 
textual.

Projectes i arxiu de complement
El projecte Les fotografies d’una 

vida: Joan Vinyoli, com s’ha dit, as-
pirava a abordar la trajectòria per-
sonal del poeta i la seva producció 
literària per mitjà de la imatge. Es 
va iniciar el mes de maig de 2014 
i actualment encara s’hi treballa. 
Ela resultats obtinguts el primer 
any de projecte es va difondre en 
l’exposició Santa Coloma de Farners 
i Joan Vinyoli, inaugurada el 6 de 
novembre del 2014 a la Casa de la 
Paraula de Santa Coloma de Farners 
i en el II Simposi Internacional 
Joan Vinyoli, que es va celebrar els 
dies 18, 19 i 20 de desembre del 
2014. El segon any es va procedir a 
la descripció de les fotografies, tas-
ca que va requerir l’ajut de familiars 
i amics del poeta, i que continua 
en aquest tercer any de projecte. El 
2014 també es va iniciar l’elabora-
ció d’un primer treball artístic ba-
sat en postals, obra d’Isabel Banal, 
titulat D’albades i postes, inspirat 
en les postals (objectes constants 
en la vida del poeta, que en col-
leccionava) i la poesia vinyoliana; 
hom considera l’experiència com a 
tret de sortida d’una sèrie d’obres 
d’artistes contemporanis basades en 
l’obra de Vinyoli a concretar en anys 
successius. 

Paral·lelament al projecte Les 
fotografies d’una vida: Joan Vinyo-

li, es va dur a terme el treball El 
món perdut de Joan Vinyoli: corres-
pondència, fotografies i testimonis, 
que té com a objectiu aproximar-se 
a la vida i a l’obra de Joan Vinyoli 
a través de la investigació del fons 
personal del poeta. La primera tasca 
que es va dur a terme, pel seu gran 
interès històric i literari, i pel valuo-
síssim testimoni de la relació perso-
nal i epistolar que van mantenir dos 
dels grans poetes que ha produït la 
literatura catalana del segle XX, va 
ser la transcripció de l’ampli episto-
lari Espriu / Vinyoli, que transcorre 
entre 1937 i 1983. 

En segon lloc, en el marc d’un 
projecte d’història oral i de recollida 
de patrimoni material i immaterial, 
vam crear un arxiu de complement 
amb la idea d’albergar tot tipus de 
documentació. Els arxius de comple-
ment normalment no contenen les 
fonts originals, sinó que es nodrei-
xen de fonts digitalitzades. La idea 
de l’arxiu de complement del Fons 
Vinyoli és acollir fotografies, dedi-
catòries, correspondència, entrevis-
tes, fons personals d’altres poetes, 
gravacions de col·loquis, simposis o 
recitals, entre d’altre material, tant 
digitalitzat com original, relacionat 
amb Vinyoli i amb la poesia contem-
porània, en general, a fi d’agrupar 
tot el patrimoni material i immate-
rial relacionat amb aquest tema en 
un sol lloc. 

Per tal de donar contingut a l’ar-
xiu, ens vam disposar a entrevistar 
les persones que apareixen al fons 

personal del poeta i que encara es-
taven en condicions de donar el seu 
testimoni. Vam procedir al buidatge 
del fons i a la confecció d’un llistat 
de tots els noms distribuint-los en 
dos blocs: persones vives i persones 
ja desaparegudes. Tot seguit, el bloc 
de persones vives es va classificar 
en dos apartats: les que estaven en 
condicions de donar el seu testimoni 
i les que no. Finalment, d’un llistat 
d’una vintena de persones disponi-
bles, vam poder entrevistar-ne deu, 
els testimonis de les quals ja formen 
part de l’arxiu de complement del 
Fons Joan Vinyoli.

En el futur immediat hi ha pre-
vist d’emprendre un projecte d’ela-
boració d’un material didàctic per a 
guiar una visita completa a l’entorn 
de Vinyoli que inclogui el triangle 
Espai Vinyoli (Casa de la Paraula), 
l’Itinerari poètic (Parc de Sant Sal-
vador) i el Fons Vinyoli (Arxiu Co-
marcal de la Selva). Igualment es 
treballa en la creació d’una pàgina 
web que doni visibilitat i accés al 
material del fons i en la catalogació 
i estudi de la biblioteca personal del 
poeta, també cedida a la ciutat.

Natàlia JuaN

gRaduada en llengua i lit. Catalanes i 
màsteR en ComuniCaCió i estudis CultuRals 

(udg) 
beCàRia de la CàtedRa Joan vinyoli de 

poesia ContempoRània i del CentRe d’estudis 
selvatans (pRoJeCte Les fotografies d’una 

vida: Joan vinyoLi, aJut iRmu)

Documents del fons Joan Vinyoli. ACSE / Autor: 
Joaquim Carreras.
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El Museu Arxiu de Santa Maria, 
Centre d’Estudis Locals de Mataró, és 
una institució creada el 1946 –ara fa 
setanta anys-sota l’impuls de l’arxiver 
Lluís Ferrer i Clariana, per gestionar el 
patrimoni artístic, històric i cultural 
de la parròquia de Santa Maria, la més 
antiga de la ciutat de Mataró. 

Després d’una primera etapa de 
recuperació i endreça en plena post-
guerra, i amb la mort de Ferrer ocor-
reguda l’any 1970, s’obrí un període 
de pausa. Tanmateix, l’any 1974, 
Manel Salicrú, que seria el director 
de l’entitat durant més de 35 anys, 
juntament amb Rafael Soler, encapça-
laren la represa en temps d’obertura 
política i eclesial. Envoltats d’un equip 
de col·laboradors entusiastes, van 
afermar el Museu Arxiu com al que és 
avui, ben entrat el segle XXI: un equi-
pament cultural de referència al servei 
de la ciutat. 

En l’àmbit eclesial català, el mo-
del d’aquest museu arxiu parroquial és 
del tot singular: l’equip, amb només 
treball voluntari, està integrat per 
llicenciats, professionals i persones 
d’oficis diversos, que duen a terme les 
tasques de protecció, tractament i di-
fusió del patrimoni de l’església local 
i de Mataró, sustentat amb l’experièn-
cia de molts anys d’activitat. 

Es tracta d’una associació cultural 
sense afany de lucre que, ubicada a 
una casa de cós propietat de la par-
ròquia, té un conveni subscrit amb 
el rector pel qual es fa càrrec de la 
gestió dels elements museístics i els 
fons arxivístics de l’església de Santa 
Maria. Els recursos són generats per la 
pròpia activitat, la venda de publica-
cions especialment, i les aportacions 
de l’Ajuntament de Mataró, a banda 
de subvencions puntuals d’altres ens.

Actualment, l’entitat es vertebra 
en tres grans àrees funcionals: el mu-
seu, el centre d’estudis i l’arxiu.

El museu compta amb uns 800 
metres quadrats i amb més de 1.300 
peces catalogades situades en di-
verses estances de la basílica i re-
partides en quatre seccions, la més 
important de les quals és la del con-

junt barroc dels Dolors, joia del bar-
roc català, obra d’Antoni Viladomat. 
S’impulsen tant activitats de con-
servació i restauració com d’estudi 
i difusió. 

A la dècada de 1980, el Museu 
Arxiu emprèn una nova línia d’ac-
tuació en el camp de la investiga-
ció: esdevé centre d’estudis locals 
i es compromet de forma decidi-
da a ser un fòrum d’història local. 
Des de 1984 es convoca anualment 
la Sessió d’Estudis Mataronins. Les 
32 edicions celebrades fins ara han 
aportat més de 500 comunicacions, 
totes publicades. 

L’organització d’una biblioteca i 
una hemeroteca de temàtica local, la 
programació continuada d’exposici-
ons temporals i de conferències són 
actuacions bàsiques del centre. La 
revista quadrimestral Fulls dels Mu-
seu Arxiu, amb 38 anys de vida, 115 
números i més de 90 col·laboradors, 
és una de les publicacions deganes 
d’història local a Catalunya.

El fet que la nostra entitat si-
gui arxiu històric i alhora centre 
d’estudis reforça les possibilitats 
d’investigació i difusió. La llista 
d’historiadors i historiadores que 
han consultat i consulten l’arxiu és 
llarga. Moltes tesis, tesines, articles 
i publicacions d’història local en ge-
neral, arrenquen de les fonts docu-
mentals de l’arxiu.

L’ARXIU
Constitueix el nucli central de 

l’arxiu la documentació generada per 
la parròquia en l’exercici de les seves 
funcions. Es tracta d’un fons emi-
nentment històric amb un alt valor 
cultural. A ningú se li escapa que fins 
al segle XIX, la parròquia va ser l’ens 
orgànic de la vida social mataronina, 
a través del qual es canalitzaven les 
necessitats del dia a dia dels homes i 
les dones de la ciutat. Parròquia, po-
blació i universitat van ser, durant tot 
l’Antic Règim, els ens interrelacionats 
d’un mateix grup humà, el Mataró que 
als segles XVII i XVIII va esdevenir la 
segona ciutat de Catalunya.

A més, l’arxiu s’ha vist progressiva-
ment incrementat gràcies a les moltes 
donacions rebudes, principalment de 
fons personals, familiars o patrimoni-
als, i també d’entitats o empreses, de 
manera que aquest conjunt supera en 
volum el propi generat per l’església 
local. A tot això cal afegir l’ingrés de 
materials solts que van augmentant 
les col·leccions de fotografies, films, 
goigs, impresos diversos, estampes, 
partitures, publicacions periòdiques, 
llibres, cartells, programes, fulletons, 
etc... 

Secció Església (ESG)
A la secció “Església”, hi trobem 

el fons més important, el generat per 
la dinàmica de la pròpia parròquia. És 

El Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró
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un fons viu que ocupa 42 m.l. de 
prestatgeria. És la columna verte-
bral i la raó de ser d’aquest arxiu. 
S’han ordenat els seus materials en 
diferents sèries: l’anomenat Arxiu 
del rector (descrit en detall en un 
promptuari); l’arxiu de la Comunitat 
de Preveres; les sèries completes 
dels llibres de registre d’òbits, bap-
tismes i matrimonis (des del segle 
XVI), molt consultades pels gene-
alogistes; llibres de visites pasto-
rals; l’arxiu de l’obra; els llibres de 
comptes; gremis i confraries; la do-
cumentació del cementiri, etc.

A més, es conserven documents 
de l’arxiprestat, de les parròquies i 
ermites del terme, de les comunitats 
religioses de la ciutat, dels movi-
ments eclesials, les obres pies i so-
cials, l’hospital, les fundacions i les 
entitats de formació cristiana.

Secció notarial (NOT)
Aquesta secció recull la part no 

confiscada de la documentació no-
tarial provinent del que havia estat 
l’escrivania de la parròquia. El cos 
principal d’aquesta documentació va 
ser sostret l’any 1862 en aplicació de 
la Llei del Notariat i es troba actual-
ment a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 
La documentació que ha quedat és 
dispersa i heterogènia, possiblement 
fragments de manuals i esborranys, 
d’entre els segles XIV i XX.

Secció patrimonial (PAT)
Secció constituïda pels fons do-

cumentals privats procedents de 
donacions o cessions de persones, 
famílies, empreses, botigues i enti-
tats. Ocupa gairebé 50 m.l. Enrich, 
Viladesau, Milans del Bosch, Ballot, 
Matas, Gualba, Salas, Puig, Are-
nas, Ribas, Impremta Minerva, Can 
Marfà (fàbrica tèxtil), Associació de 
Pessebristes... són alguns dels fons 
d’aquest agrupament.

Pergamins (PER)
La col·lecció factícia de perga-

mins, els més antics dels quals daten 
del segle XII, formen un conjunt de 
més d’un miler. Un total de 392 pro-
cedeixen del fons parroquial (segles 
XIII al XVIII). La resta provenen de 
donacions particulars, de les quals 
destaquem la del fons Antoni Marfà i 
Serra, el fons Marià Ribas i Bertran, el 
fons Milans del Bosch i el fons Ballot. 

Secció Musical (MUS)
L’arxiu musical procedeix de la 

Capella de Música de la pròpia par-
ròquia, de l’Acadèmia Musical Mariana 
i de donacions de particulars. Conté 
més de 6.400 partitures, les dades de 
les quals es poden consultar a la web 
del Museu Arxiu. Ocupa uns 28 m.l.

Secció d’imatges (IMA)
De partida, aquesta secció era poc 

significativa, atesa la poca quantitat 
d’imatges de provinença parroquial. 
Podem dir que la col·lecció de ma-
terials fotogràfics es va iniciar l’any 
1978 amb el valuós donatiu d’imat-
ges capturades pel farmacèutic Spà 
Salarich. Posteriorment han ingres-
sat més d’una quinzena de nous fons 
fotogràfics i de postals (positius en 
format paper i negatius en vidre i cel-
luloide). També alguns films. 

Estem davant d’un dels arxius fo-
togràfics més importants de la ciutat. 
Les dades bàsiques de 5.000 imatges 
es poden trobar a la pàgina web del 
Museu Arxiu. S’està treballant per in-
corporar la resta de fotografies que 
calculem que doblen aquesta xifra.

Secció entitats (CIV)
Sota l’epígraf “Civil” es conser-

ven papers d’entitats de la ciutat 
(programes d’actes i festes, cartells, 
butlletins...), tota mena d’impresos 
de propaganda comercial, papers de 
cadascuna de les convocatòries elec-

torals des de l’any 1976, impresos de 
l’Ajuntament, etc. És, de facto, una 
col·lecció que recull la vida social, 
cultural i política de la ciutat, amb 
documentació que va dels anys 50 del 
segle XX a l’actualitat. 

Seccions de goigs i impresos (FOL) 
(IMP)

Sota l’epígraf de “Folklore”, tro-
bem principalment una important 
col·lecció de goigs procedents del 
fons parroquial i, sobretot, de múl-
tiples donacions de persones i famí-
lies. I com a “Impresos” es disposa 
d’un calaix de sastre amb estampes, 
esqueles, auques, gravats, cartells, 
plànols, etc. Provenen, igualment, de 
la suma de petites donacions. Formen 
col·leccions factícies de materials 
impresos de moltes èpoques i nom-
broses varietats.

BIBLIOTECA I HEMEROTECA
La biblioteca i la hemeroteca, im-

prescindibles en qualsevol centre d’es-
tudis, augmenten en nombre d’unitats 
també gràcies a les nombroses dona-
cions. Les seccions amb més rellevàn-
cia de la biblioteca són la dels llibres 
d’història local, d’història general, de 
religió i de literatura. Destaca el con-
junt de diccionaris de llengua catalana 
(des del s. XIV fins al s. XX) i el fons 
d’obres teatrals en català i castellà, 
que compta amb milers d’exemplars 
datats entre finals del segle XIX i el 
darrer quart del segle XX. Les dades 
bibliogràfiques de gairebé 4.000 obres 
teatrals catalanes es poden consultar 
a la pàgina web del Museu Arxiu. L’he-
meroteca, amb més de vint capçaleres, 
conté publicacions periòdiques de la 
ciutat de la segona meitat del segle 
XIX fins a l’actualitat.

niColau guanyabens i Calvet

diReCtoR

masmm@masmm.oRg - www.masmm.oRg
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El Museu Nacional d’Art de Catalu-
nya va posar en marxa un nou projecte 
estratègic per als propers anys per tal 
d’assolir la posició de centralitat dins 
la societat com un referent cultural de 
primer ordre del nostre país.

El museu vol esdevenir un centre 
de coneixement i de participació, un 
espai socialment arrelat i influent, 
implicat al màxim amb tot el nostre 
territori i amb abast internacional. Vo-
lem, en definitiva, refermar el nostre 
compromís social i la nostra voluntat 
de servei públic, posicionar el museu 
com a institució cultural nacional i 
d’excel·lència.

El Museu Nacional és,sens dubte, el 
centre de referència de tota l’expressió 
artística catalana en la seva globalitat 
i, per tant, un dels referents culturals 
del nostre país. Però ens queda mol-
ta feina a fer, justament, consolidar 
aquest paper entre tots els ciutadans 
de Catalunya per tal que percebin el 
museu com a propi i l’utilitzin inten-
sivament, tot participant en totes les 
dimensions que ofereix.

Som una institució oberta a tot-
hom, sense distincions culturals, eco-
nòmiques o socials de cap mena, amb 

la voluntat de facilitar la descoberta i 
exploració de l’art i de la identitat, de 
provocar gaudi, emocions, debat i re-
flexió, amb la capacitat de sorprendre i 
interrogar, inspirar els públics i afavorir 
l’aprenentatge i el pensament crític.

Per tots aquests motius el museu 
va crear el programa El museu és teu, 
dirigit a associacions i entitats d’arreu 
de Catalunya, que permet visitar el mu-
seu gratuïtament a les entitats que ens 
sol·liciti una visita en grup, per gaudir 

lliurement tant de l’edifici i de totes les 
sales de la col·lecció i de les exposici-
ons temporals així com de les terrasses 
amb una visió de 360º de Barcelona. 

És un programa que pretén connec-
tar amb els trets amb els quals podem 
identificar la gran majoria d’associaci-
ons o entitats que conformen el teixit 
associatiu de Catalunya: l’esperit de 
col·laboració, la participació, el dina-
misme, l’amistat, el compromís, la re-
cerca, la identitat, la cultura… 

Museu Nacional d’Art de Catalunya
Un museu per a tothom

Sales de pintura mural romànica. Sant Climent de Taüll

El Palau Nacional. Seu del Museu Nacional d’Art de Catalunya
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Però som conscients que per tal 
que el Museu Nacional sigui una opció 
rellevant i atractiva no només des d’un 
punt de vista formatiu o acadèmic sinó 
com a opció real pel temps de lleure 
d’aquestes entitats amb perfils i inte-
ressos molt diversos, el programa neix 
amb una voluntat de servei ja que: 

• Ofereix gratuïtat en l’entrada al 
museu en la visita en grup (mínim 
10 persones), per poder gaudir lliu-
rement tant de l’edifici com de les 
sales de la col·lecció i les exposici-
ons temporals.

• Ajuda a programar una visita a la 
col·lecció de la mà dels nostres 
guies. Un conjunt de visites temà-
tiques sobre l’essència i el context 
de l’art medieval; el modernisme 
dins d’un relat no nomes artístic 
sinó social amb l’ascensió de l’artista 
modern, l’art de la guerra civil, les 
avantguardes o els grans pintors eu-
ropeus dels segles xvii i xviii. 

• Programa visites a les exposicions 
temporals que aquesta tardor 2016 
es presenta amb figures tant inte-
ressants com la l’artista modernista 
Lluïsa Vidal (1876-1918), el llegat 
de la fotògrafa Marianne Breslauer 
(1909-2001) o l’exposició organitza-
da conjuntament amb el Museé Picas-
so de Paris anomenada Picasso i l’art 
Romànic. Aquesta exposició posa el 
focus sobre la relació de Picasso amb 
l’art d’aquest període representat en 
la seva màxima expressió al Museu 
Nacional. 

• Proposa visites espais singulars 
com les reserves del museu –on s’es-
tudien i es conserven les obres d’art 
no exposades–, o la visita al Palau 
Nacional seguint la memòria d’un 
moment històric com va ser l’Expo-
sició Internacional de 1929.

• I també ofereix l’oportunitat de dinar 
al museu en un dels espais gastronò-
mics a preus especials pels grups que 
ens visitin formant part del programa. 

Des de l’inici del programa ja son 
gairebé 4.500 visitants pertanyent a 
mes de 150 associacions que han gau-
dit d’aquesta proposta que es va reno-
vant any rere any per estar encara més 
a prop del territori. I concretament 
l’Institut Ramon Muntaner ha estat 
un des socis importants des del comen-
çament ajudant al museu no només a 
donar forma al programa sinó a la seva 
difusió i també col·laborant en actes 
celebrats dins algunes de les jornades 
Recercat. 

Cal recordar també que fruit del 
conveni entre el IRMU i el Museu Na-
cional, tots els posseïdors del carnet 
Recercat poden gaudir d’un 30% de 
descompte en l’entrada general del 
museu. 

Per saber més sobre el programa 
El Museu és teu, podeu contactar amb 
l’equip que us ajudarà a planificar la 
vista al museu: elmuseuesteu@museu-
nacional.cat o del telèfon 93 622 03 75.

Visita de membres del IRMU i la Biblioteca Pública de TarragonaGrup del Centre d’Estudis Mont-rogencs

Les reserves del museu on es visita l’obra no exposada. Sales d’art modern. Art i Guerra Civil 
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Anna teixidoR ColomeR i Josep teixidoR 
planas, Història de la premsa de la co-
marca de la Selva. 1868-1975. Pròleg 
J. Guillamet. 
Santa Coloma de Farners: Centre d’Es-
tudis Selvatans (col. Estudis i Textos, 
17), 2014, 368 p. (Treball guanyador 
de la VII Beca de Recerca la Selva)

Un altre treball guanyador de la 
Beca de Recerca la Selva, convertit 
en llibre dins la col·lecció Estudis i 
Textos del Centre d’Estudis Selvatans, 

acredita la bona salut i eficàcia de 
la dita beca, que és possible gràcies 
al conveni entre el Centre d’Estudis i 
el Consell Comarcal de la Selva i al 
suport de la Diputació de Girona, de 
l’Institut Ramon Muntaner i de l’Arxiu 
Comarcal de la Selva. 

En aquest cas hom publica l’obra 
de la periodista i investigadora Anna 
Teixidor –que coneixem sobretot pels 
seus treballs a TV3 sobre la captació 
de joves catalans per part de l’isla-
misme radical– i del seu pare Josep 
Teixidor, tots dos figuerencs, en què 
per primer cop s’inventarien i s’estu-
dien les diverses capçaleres de prem-
sa periòdica aparegudes a la comarca 
de la Selva des de 1868 fins al 1975. 

El llibre presenta a través de breus 
textos introductoris la trajectòria de 
la premsa en cadascuna de les pobla-
cions de la comarca de la Selva i tam-
bé cadascuna de les publicacions re-
collides, que van acompanyades d’un 
fitxa hemerogràfica molt completa i 
moltes també d’il·lustracions. Com-
pleten el llibre uns quadres detallats 

sobre les diverses etapes d’aquest 
ampli arc cronològic, els directors de 
les publicacions, etc. 

Anna Teixidor ja havia fet altres 
aportacions a la temàtica de la his-
tòria de la premsa. A banda de di-
versos articles, el 2009, junt amb J. 
Guillamet, M. Moreno i A. Testart, va 
inventariar les publicacions figue-
renques (Història de la premsa de Fi-
gueres. 1809-1980) i ens consta que 
treballa ara en qüestions similars en 
poblacions del Baix Empordà. També 
ha estudiat la figura de l’intel·lectual 
i polític empordanès Josep Puig Puja-
das (1883-1949).

Aquesta nova aportació sobre el 
conjunt, nombrós i variat, de diaris 
i setmanaris editats a les poblacions 
selvatanes no únicament fa un servei 
als investigadors –inexistent fins ara– 
sinó que també afavoreix els treballs 
de recerca dels diversos nivells edu-
catius i esdevé una eina més per a la 
història de la cultura. 

naRCís FigueRas

Notes. Monogràfic: L’aigua a Mollet
Centre d’Estudis Molletans i Ajunta-
ment de Mollet del Vallès (2016) No-
tes. Volum 31. Monogràfic: L’aigua a 
Mollet, 226 p.

Aquesta és una publicació periò-
dica del Centre d’Estudis Molletans, 
que en el seu volum 31 del gener de 

2016, ens presenta per una banda un 
recull de quatre articles sobre la his-
tòria de Mollet en el seu apartat de 
miscel·lània, que apropen a lector a 
temes tant variats com: Mollet por-
ta el nom d’una masia. Estudi sobre 
l’espai del Baix Vallès en el segle X de 
Jaume Vilaginés i Segura, Les gàrgo-
les del campanar de Sant Vicenç de 
Mollet. Una proposta d’interptetació 
des del pensament simbòlic del cristi-
anisme medieval de Jorge Rodríguez 
Ariza, El passat agrari de Mollet del 
Vallès de Jordi Planas i Dades arque-
ològiques sobre la Sagrera de Sant 
Vicenç i el nucli medieval de la Villa 
de Moleto (s.XI-XIII): la intervenció 
al carrer de Gaietà Ventalló, 15-23 de 
Mollet del Vallès de Jordi Roig Buxó.

Unes aportacions acurades i in-
teressants que acompanyen a la part 
important de la publicació que gira a 
l’entorn de L’aigua a Mollet, un estudi 
monogràfic que aplega vuit articles 
interessants sobre aquest element 
natural i tan imprescindible en la vida 
quotidiana de qualsevol poble, fruit 
de les diferents ponències i estudis 
presentats a les jornades que el Cen-

tre d’Estudis Molletans que cada any 
organitza a la tardor i que en la dar-
rera edició va girar al voltant de l’ai-
gua, amb propostes com: L’aigua en 
l’essència molletana de Jordi Bertran 
i Duarte, Mines i recs de Gallecs i de 
l’antic Mollet agrícola de Manel Domè-
nech i Mir i Agustí Morera i Cortines, 
La portada d’aigua de Santa Maria de 
Martorelles a Mollet del Vallès durant 
la II República d’Agustí Morera i Cor-
tines, L’aigua del riu Ter a Mollet del 
Vallès. Del 16 de febrer de 1959 al 24 
de gener del 1979 de M. Carme Macià 
Gràcia, Aiguats, nevades, bufaruts, i 
calamarsades històriques a Mollet del 
Vallès de M. Àngels Súarez i González, 
Els ponts antics de Mollet del Vallès 
de Joan Ventura Maynou, L’aigua en el 
record i l’imaginari col·lectiu a Mollet 
del Vallès de Rosa Maria Sucurún Fus-
ter i María Asunción Valiente Bermejo 
i L’aigua en la toponímia molletana de 
Montserrat Pocurull Roca.

Josep maRia Contel
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babiano sànCHez, Eloi; Contel i Ruiz, Jo-
sep Maria (2015). El campanar de Grà-
cia. Ajuntament de Barcelona , 182 p.  

Llibre amb dues parts diferenci-
ades, lligades totes a una edificació 
singular que simbolitza l’antic po-
ble de Gràcia: el campanar civil. La 
primera part i més important, obra 
de Babiano i Contel, tracta del cam-
panar en si mateix contemplant en 
primer lloc l’evolució urbanística, 
demogràfica i político administrati-
va del barri o antic poble. Els autors 

biografien l’arquitecte gracienc au-
tor dels plànols del campanar Anto-
ni Rovira i Trias, el qual va elaborar 
el projecte guanyador —no pas el 
realitzat, obra de Ildefons Cerdà— 
de l’eixample de Barcelona. En se-
gon lloc contextualitzen un dels 
fets més importants, si més no des 
d’una perspectiva conflictiva, de la 
curta història de Gràcia: la revolta 
de les quintes, estretament lligada 
al campanar. Els autors han emmar-
cat en el context general de l’època 
i en el tema de les quintes la re-
volta iniciada per un grup de dones 
que el 4 d’abril de 1870 assaltaven 
l’ajuntament i cremaren mobles i 
papers llançats pel balcó, com a re-
acció contra el sorteig d’una nova 
quinta comunicada pel Govern Civil 
als ajuntaments. La revolta, que 
prengué forma amb l’aixecament 
de barricades tingué una repressió 
de l’exèrcit totalment despropor-
cionada. El campanar simbolitza 
d’alguna manera la revolta: el toc 
de somatent continuat durant els 
dies del conflicte i les canonades de 
l’exèrcit dirigides contra la torre del 

campanar, edificat pocs anys abans. 
La virtut del treball de Babiano i 
Contel és la capacitat de situar tant 
la construcció del campanar com 
la revolta en un context molt més 
ample, de forma que hom troba en 
els textos molta més informació, i 
pot entendre com es forma el poble 
de Gràcia, com evoluciona durant el 
segle XIX fins arribar a la construc-
ció del campanar i a la revolta de 
les quintes. 

Per complementar la publicació 
hi ha un seguit d’articles d’autors di-
versos que tracten temes relacionats 
amb el campanar o el poble de Gràcia, 
com ara les places, la revista La Cam-
pana de Gràcia, el Club Excursionista, 
el rellotger de Gràcia, la Mare de Déu 
de Fàtima, etc. 

Cal dir que el llibre és en part obra 
pòstuma d’Eloi Babiano Sànchez, pre-
sident del Taller d’Història de Gràcia, 
qui malauradament ens va deixar 
l’any passat.

Josep santesmases i ollé

Carolina batet, Susagna esCaRdíbul (co-
ord.). Participar a la ciutat. El Consell 
de Nois i Noies de l’Hospitalet. Centre 
d’Estudis de l’Hospitalet, col·lecció 
Josefina Gómez Olivares. L’Hospitalet 
de Ll., 2016. ISBN: 978-84-944597-
2-6. 194 pàgines.

L’any 1999, dins el marc de les 
polítiques educatives municipals 
impulsades pel consistori sortit de 
les eleccions d’aquell mateix any, es 
va iniciar la formació del Consell de 
Nois i Noies de l’Hospitalet. Des de 
la regidoria d’Educació es va impul-
sar un projecte consistent a crear 
un òrgan de participació infantil, 
en què els nois i noies que hi parti-
cipessin poguessin prendre consci-
ència de què volia dir prendre part 
en les decisions de ciutat, superant, 
així, el precedent constituït pel 
«Ple Infantil», impulsat uns anys 
abans i que no havia constituït una 
veritable eina de participació, sinó 
tan sols un mecanisme de coneixe-
ment de l’administració municipal.

A fi d’implementar el projecte, la 
regidoria va comptar amb la parti-
cipació d’El Casalet-Moviment d’En-
senyants de l’Hospitalet -entitat 
de la ciutat que des de fa dècades 
canalitza i lidera les inquietuds del 
professionals locals de l’Educació- i 
de Daniel Maneja, els quals van dur 

a terme una campanya prèvia de di-
namització i sensibilització entre 
l’alumnat de Secundària de tots els 
centres de la ciutat. Així mateix, El 
Casalet va presentar un projecte en 
què s’aconsellava la implementació 
a partir de dos òrgans: un per 5è i 
6è de Primària i un altre per a Se-
cundària.

Al llarg dels més de 10 anys 
d’existència, el Consell de Nois i No-
ies ha estat una exitosa experiència 
de participació per a gairebé 1.000 
nois i noies que n’han format part.

En les 194 pàgines que té el 
llibre, es documenten els aspectes 
més importants de la gestació i 
desenvolupament d’aquesta experi-
ència (per part de C. Batet i de S. 
Escardíbul) i s’aporten diverses re-
flexions al voltant del cas de l’Hos-
pitalet i sobre la relació d’aquest 
amb d’altres (per part de J. Albesa, 
E. Roldán, E. Hormias, R. Riera i S. 
Bestraten, Ll. Esteve i A. Novella).

maRCel poblet Romeu
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ALCALDE VILÀ, Sergi / CARBONELL 
MARTÍNEZ, Maite / MARTÍ REY, Gemma 
/ MAS GIBERT, Xavier / SÀIZ i XIQUÉS, 
Carles. Lluís Domènech i Montaner (1849 
– 1923). Obra arquitectònica raonada. 
Volum II. . Centre d’Estudis Lluís Domè-
nech i Montaner / Edicions els 2 Pins 
(Canet de Mar, 2015). 539 pàg. ISBN 
978-84-943695-8-2
BATET, Carolina / ESCARDÍBUL, Susagna 
[Coord.]. Participar a la ciutat. El Consell 
de Nois i Noies de l’Hospitalet. Col·l. Jo-
sefina Gómez Olivares. Núm. 6. Centre 
d’Estudis de l’Hospitalet (L’Hospitalet de 
Llobregat, 2016). 194 pàg. ISBN 978-
84-944597-2-6
BELTRÁN ANDREU, Carolina. El model 
turístic menorquí: mite o realitat (1960 
– 2015). Quaderns d’Història Contempo-
rània de les Balears. Núm. 77. Edicions 
Documenta Balear - Institut Menorquí 
d’Estudis (Palma, 2015). 64 pàg. ISBN 
978-84-16163-48-9
CLARÀ VALLÈS, Tura. Al servei del rei, 
però quin? Besalú 1700 -1714. Amics de 
Besalú i el seu comtat – Editorial Circu-
lo Rojo (Besalú, 2015). 131 pàg. ISBN 
978-84-9115-810-3
DD.AA. Aguaits. Revista d’investigació i 
assaig. Núm. 35. Institut d’Estudis Co-
marcals de la Marina Alta (Pedrerguer, 
2015). 168 pàg. ISSN 02 14-269
DD.AA. Annals. Volum LVI. Institut d’Es-
tudis Gironins (Girona, 2015). 478 pàg. 
ISBN 84-86953-43-X
DD.AA. Annals. Volum 46. Institut d’Es-
tudis Empordanesos (Figueres, 2015). 
618 pàg. ISSN 1136-0267
DD.AA. Annals. Núm. 26. Patronat d’Es-
tudis Històrics d’Olot i Comarca (Olot, 
2015). 323 pàg. ISSN 0211-8424
DD.AA. Aplec de Treballs. Núm. 33. Ho-
menatge a l’Associació Formació Perma-
nent de l’Espluga de Francolí i a Maties 
Solé Maseras. Centre d’Estudis de la Con-
ca de Barberà (Montblanc, 2015). 331 
pàg. ISSN 0211-9722
DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 393. 
Fundació Roca i Galès (Barcelona, de-
sembre 2015). 28 pàg. ISSN 1133-8415
DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 394. 
Fundació Roca i Galès (Barcelona, gener 
2016). 28 pàg. ISSN 1133-8415
DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 395. 
Fundació Roca i Galès (Barcelona, febrer 
2016). 28 pàg. ISSN 1133-8415
DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 396. 
Fundació Roca i Galès (Barcelona, març 
2016). 28 pàg. ISSN 1133-8415

DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 397. 
Fundació Roca i Galès (Barcelona, abril 
2016). 28 pàg. ISSN 1133-8415
DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 398. 
Fundació Roca i Galès (Barcelona, maig 
2016). 28 pàg. ISSN 1133-8415
DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 395. 
Fundació Roca i Galès (Barcelona, juny 
2016). 28 pàg. ISSN 1133-8415
DD.AA. Dovella. Núm. 116. Centre d’Es-
tudis del Bages (Manresa, estiu 2015). 
56 pàg. ISSN 0214-2430
DD.AA. Eivissa. Núm. 58. Institut d’Estu-
dis Eivissencs (Eivissa, novembre 2015). 
60 pàg. ISSN 1130-7803
DD.AA. Eivissa. Núm. 59. Institut d’Es-
tudis Eivissencs (Eivissa, abril 2016). 80 
pàg. ISSN 1130-7803
DD.AA. El Sot de l’Aubó. Núm. 54. Cen-
tre d’Estudis Canetencs (Canet de Mar, 
desembre 2015). 36 pàg. ISSN 2013-
6285
DD.AA. El Sot de l’Aubó. Núm. 55. Centre 
d’Estudis Canetencs (Canet de Mar, març 
2016). 36 pàg. ISSN 2013-6285
DD.AA. El Sot de l’Aubó. Núm. 56. Centre 
d’Estudis Canetencs (Canet de Mar, juny 
2016). 32 pàg. ISSN 2013-6285
DD.AA. Estudis del Baix Empordà. Volum 
34. Institut d’Estudis del Baix Empordà 
(Sant Feliu de Guíxols, 2015). 541 pàg. 
ISSN 1130-8524
DD.AA. Fonts. Núm. 65. Centre d’Estudis 
Argentonins Jaume Clavell (Argentona, 
gener 2016). 28 pàg. ISSN 1887-9381
DD.AA. Fonts. Núm. 66. Centre d’Estudis 
Argentonins Jaume Clavell (Argentona, 
abril 2016). 28 pàg. ISSN 1887-9381
DD.AA. Fulls del Museu Arxiu de Santa 
Maria. Núm. 113. Museu Arxiu de Santa 
Maria (Mataró, octubre 2015). 44 pàg. 
ISSN 0212-9248
DD.AA. Fulls del Museu Arxiu de Santa 
Maria. Núm. 114. Museu Arxiu de San-
ta Maria (Mataró, gener 2016). 44 pàg. 
ISSN 0212-9248
DD.AA. Fulls del Museu Arxiu de Santa 
Maria. Núm. 115. Museu Arxiu de Santa 
Maria (Mataró, abril 2016). 44 pàg. ISSN 
0212-9248
DD.AA. Inventari gastronòmic de les Gar-
rigues. Observatori Sociodemogràfic de 
les Terres de Lleida (Lleida, 2015). ISBN 
98-84-608-5064-9
DD.AA. L’Aiguadolç. Revista de literatu-
ra. Núm. 43-44. Institut d’Estudis Co-
marcals de la Marina Alta (Pedreguer, 
20115). 196 pàg. ISSN 1131-105

DD.AA. La Resclosa. Núm. 19. Centre 
d’Estudis del Gaià (Vila-rodona, 2015). 
110 pàg. ISSN 1886-4791
DD.AA. L’Erol. Núm. 127. Temps medie-
vals. Àmbit de Recerques del Berguedà 
(Berga, 2016). 64 pàg. ISSN 0212-445
DD.AA. Lo Floc. Núm. 214. Octubre - 
desembre 2015. Centre d’Estudis Riu-
domencs Arnau de Palomar (Riudoms, 
2015). 56 pàg. ISSN 2014-4830
DD.AA. Lo Floc. Núm. 215. Gener - març 
2016. Centre d’Estudis Riudomencs Ar-
nau de Palomar (Riudoms, 2016). 52 
pàg. ISSN 2014-4830
DD.AA. Lo Violí. Núm. 20. 2n semestre 
2015. Centre d’Estudis del Priorat (Tor-
roja del Priorat, 2015). 30 pàg. ISSN 
1886-872X
DD.AA. Mascançà. Revista d’estudis del 
Pla d’Urgell. Núm. 6. Centre de Recer-
ques del Pla d’Urgell Mascançà (Molle-
russa, 2015). 237 pàg. ISSN 2013-9462
DD.AA. Mestall. Núm. 38. Associació 
d’Història Rural. (Girona 2015). 16 pàg. 
DL GI-731-1999
DD.AA. Miscel·lània del CERE. Núm. 
25. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre 
(Flix, 2015). 254 pàg. ISBN 2385-4294
DD.AA. Ponències. Núm. 20. Centre 
d’Estudis de Granollers (Granollers, 
2016). 202 pàg. ISSN 1137-9626
DD.AA. Quaderns de la Selva. Núm. 27. 
Centre d’Estudis Selvatans (Santa Co-
loma de Farners, 2015). 209 pàg. ISSN 
1130-1708
DD.AA. Quaderns d’estudi. Núm. 29. La 
gestió del medi ambient a l’Hospitalet. 
Centre d’Estudis de l’Hospitalet (L’Hos-
pitalet de Llobregat, 2015). 156 pàg. 
ISBN 978-84-944597-1-9
DD.AA. Quaderns de Vilaniu. Miscel-
lània de l’Alt Camp. Núm. 69. Institut 
d’Estudis Vallencs (Valls, 2016). 82 pàg. 
ISSN 0212-1921
DD.AA. Raïls. Núm. 31. Centre d’Estu-
dis d’Ulldecona (Ulldecona, 2015). 239 
pàg. ISSN 1133-4851
DD.AA. Randa. Núm. 75. Miscel·lània 
Josep Miquel Vidal Hernández / 4. 
Institut Menorquí d’Estudis / Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat 
(Barcelona, 2015). 185 pàg. ISSN 
0210-5993
DD.AA. Shikar. Núm. 2. Centre d’Estudis 
Comarcals del Segrià (Artesa de Lleida, 
2015). 139 pàg, ISSN 2385-412X
DD.AA. El Sot de l’Aubó. Núm. 55. Cen-
tre d’Estudis Canetencs (Canet de Mar, 
març 2016). 36 pàg. ISSN 2013-6285
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DD.AA. Temps de Franja. Núm. 128. Ini-
ciativa Cultural de la Franja (Calaceit, 
gener 2016). 20 pàg. ISSN 1695-7709
DD.AA. Temps de Franja. Núm. 129. Ini-
ciativa Cultural de la Franja (Calaceit, 
abril 2016). 20 pàg. ISSN 1695-7709
DD.AA. Terme. Núm. 30. Centre d’Estudis 
Històrics de Terrassa / Arxiu Històric de 
Terassa / Arxiu Comarcal del Vallès Occi-
dental (Terrassa, novembre 2015). 239 
pàg. ISSN 2014-9670
DD.AA. IX Trobada d’entitats de recerca 
local i comarcal del Maresme. Torres de 
guiaita, defenses i fortificacions. Cen-
tre d’Estudis Canetencs (Canet de Mar, 
2016). 201 pàg. ISSN 2462-3261
DD.AA. XXXI Sessió d’estudis mataronins. 
Museu Arxiu de Santa Maria (Mataró, 
2015). 80 pàg. ISSN 2385-4766
DE PABLO PONS, Félix. Les aus de Me-
norca. Menorca Reserva de la Biosfera. 
Núm. 3. Institut Menorquí d’Estudis 
(Maó, 2015). 119 pàg. ISBN 978-84-
15291-11-4
FÀBREGAS ROIS, Josep / DE ANCIOLA 
MORAGAS, Montserrat [Coord.]. Jorna-
des llibre antic. Llibre antic: memòria del 
passat. Assaig, 133. Centre de Lectura 
de Reus (Reus, 2015). 202 pàg. ISBN 
978-84-8424-404-2
FRAGA i ARGUIMBAU, Pere / ESTAÚN 
CLARISÓ, Irene / COMAS CASADEMONT, 
Mireia / CARDONA PONS, Eva. Les plan-
tes de Menorca. Menorca Reserva de la 
Biosfera. Núm. 4. Institut Menorquí 
d’Estudis (Maó, 2015). 353 pàg. ISBN 
978-84-15291-14-5
GONZÁLEZ MONTARDIT, Eduard. 100 no-
bles i senyors de l’entorn d’Arnau Mir de 
Tost. Ajuntament d’Àger / Fundació Ar-
nau Mir de Tost (Àger, 2015). 361 pàg. 
ISBN 978-84-944197-3-7
LIMÓN PONS, Miquel Àngel. L’arxiduc 
Lluís Salvador. Columna vertebral d’un 
enciclopedisme menorquí en el Vuit.
cents. Cova de Pala. Núm. 30. Institut 
Menorquí d’Estudis (Maó, 2015). 187 
pàg. ISBN 978-84-15291-13-8
LUQUE HUERTAS, Cristian / FOGUET 
PORTA, Núria. Petjades i senyals de la 
funa al bosc de Poblet i a la Conca de 
Barberà. Centre d’història Natural de la 
Conca de Barberà (Montblanc, 2015). 
259 pàg. ISBN 978-84-923473-7-7
MALLAFRÉ, Joaquim. Uns i altres. Lite-
ratura i traducció. Assaig. Núm. 135. 
Centre de Lectura de Reus (Reus, 2016). 
218 pàg. ISBN 978-84-8424-453-0
MALLORQUÍ, Elvis [Coord.]. Cinquanta-
cinc llegües de passos oblidats i xarrabas-
cos. Els camins històrics de la plana sel-
vatana (la Selva i el Gironès). Vol. 1. Els 
camins vers la ciutat de Girona. Estudis 
i textos. Núm. 18. Centre d’Estudis Sel-

vatans (Santa Coloma de Farners, 2015). 
292 pàg. ISBN 978-84-937790-6-1
MARTÍN , Francesc Xavier [Ed.]. Episo-
dios ribereños. Novelitas i narraciones. 
Àngel Ruiz i Pablo. Capcer, 30. Institut 
Menorquí d’Estudis (Maó, 2015). 109 
pàg. ISBN 978-84-15291-07-7
MARTÍN , Francesc Xavier / SALORD, 
Josefina [Ed.]. Clara sombra. Àngel Ruiz 
i Pablo. Capcer, 31. Institut Menorquí 
d’Estudis (Maó, 2015). 109 pàg. ISBN 
978-84-15291-08-4
MENCHON BES , Joan [Ed.]. L’Hospitalet 
de l’Infant abans de l’Hospitalet. Qua-
tre estudis i un recull fotogràfic sobre 
arqueologia i història al cementiri vell. 
Publicacions del Centre d’Estudis de 
l’Hospitalet de l’Infant (L’Hospitalet de 
l’Infant, 2015). 95 pàg. ISBN 978-84-
9034-323-4
MONTAÑÀ, Daniel / RAFART, Josep [Co-
ord.]. Propaganda carlista, religió, lite-
ratura i operacions militar. III Simposi 
d’història del carlisme. Història del car-
lisme. Núm. 4. Centre d’Estudis d’Avià 
(Avià, 2015). 279 pàg. ISBN 978-84-
941017-4-8
MORCILLO ROSILLO, Maite. Los judíos de 
Menorca durante la segunda mitad del 
siglo XVIII a través de los protocolos no-
tariales de Mahón (1751 – 1802). Cova 
de Pala. Núm. 28. Institut Menorquí 
d’Estudis (Maó, 2015). 123 pàg. ISBN 
978-84-15291-05-3
MUNTANER i ALSINA , Carme. Catàleg 
de pergamins de Canet de Mar. Volum 1. 
Estudis de Patrimoni, 1. Centre d’Estu-
dis Canetencs / Ajuntament de Canet de 
Mar / Edicions els 2 Pins (Canet de Mar, 
2015). 479 pàg. ISBN 978-84-9608-
3919-4
PARDO SALGADO, Mari Carmen / CUEN-
CA i VALLMAJÓ, Miquel [Ed.]. La música 
culta a les comarques gironines. Dels tro-
badors a l’electroacústica. Quaderns, 35. 
Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles 
(Banyoles, 2015). 140 pàg. ISBN 978-
84-608-2086-4
PETIT i GIL, Jordi / SÀNCHEZ i RUIZ, 
Jordi. Història dels carrers del poble de 
Sant Andreu de Palomar. Llibre de Fines-
trelles. Núm. 8. Centre d’Estudis Igna-
si Iglésias (Badalona, 2015). 288 pàg. 
ISBN 978-84-608-4116-6
PIÑANA EDO, Marcel·li . Ramon Vidal-
Barraquer i Marf+a. Cooperació, tècnica 
i mestratge. Col·lecció Cooperativistes 
Catalans. Núm. 27. Fundació Roca i Ga-
lès / Cossetània Edicions (Valls, 2016). 
92 pàg. ISBN 978-84-9034-383-8
PONS, Joan. Pedraules (I). Petit Format. 
Núm. 29. Institut Menorquí d’Estudis 
(Maó, 2016). 280 pàg. ISBN 978-84-
15291-16-9

PONS BOSCH, Jordi. El moviment as-
sociatiu as Mercadal i Fornells (1868 – 
1960). Cova de Pala. Núm. 29. Institut 
Menorquí d’Estudis (Maó, 2015). 217 
pàg. ISBN 978-84-15291-10-7
PUJOL , Enric / SOLÉ, Queralt [Ed.]. Una 
memòria compartida. Els llocs de me-
mòria dels catalans del nord i del sud. 
Mirmanda, 4. Associació Mirmanda / 
editorial Afers (Catarroja – Figueres - 
Perpinyà, 2015). 240 pàg. ISBN 978-84-
16260-13-3
REIXAC i BRIÀ, Roser. La Trencadansa 
de Prats de Lluçanès. Perfum de Festa 
Major. Esbart Català de Dansaires (Bar-
celona, 2015). 159 pàg. ISBN 978-84-
608-2909-6
RUIZ MANENT, Josep Maria. El pare. Pe-
tit Format. Núm. 28. Institut Menorquí 
d’Estudis (Maó, 2015). 112 pàg. ISBN 
978-84-15291-09-1
SADURNÍ i VALLÈS, Pere. Vocabulari del 
vinyater penedesenc. Ed. facsímil. Ins-
titut d’Estudis Penedesencs (Vilafranca 
del Penedès, 2015). 80 pàg. ISBN 978-
84-15017-22-6
SALAS i BORRELL, Francesc. La sarda-
na ballada a Reus. Han passat més de 
cent anys. Assaig. Núm. 134. Centre de 
Lectura de Reus (Reus, 2016). 322 pàg. 
ISBN 978-84-8424-433-2
SALAT BRÚNEL, Xavier [Coord.]. Josep 
Maria Vives Castellet. Arquitecte. Per 
conèixer Valls. Núm. 10. Institut d’Es-
tudis Vallencs / Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya. Demarcació de Tarragona 
(Valls, 2015). 131 pàg. ISBN 978-84-
86083-77-9
SÀNCHEZ DEL POZO, Andrés. El patrimoni 
sincer. El romànic d’Alt Àneu. Línia Con-
sell. Núm. 2. Consell Cultural de les Valls 
d’Àneu (Esterri d’Àneu, 2015). 93 pàg. 
ISBN 978-84-606-5536-7
SASTRE MOLL, Jaume. La força d’una 
idea. Una ficció històrica de la construc-
ció de l’església de Santa Maria de Ciuta-
della en el segle XV. Petit Format. Núm. 
27. Institut Menorquí d’Estudis (Maó, 
2015). 125 pàg. ISBN 978-84-15291-
06-0
TEIXIDOR COLOMER, Anna / TEIXIDOR 
PLANAS, Josep. Història de la premsa de 
la comarcal de La Selva (1868-1975). 
Estudis i textos. Núm. 17. Centre d’Estu-
dis Selvatans (Santa Coloma de Farners, 
2014). 368 pàg. ISBN 978-84-937790-5-4
TORRES PLANELLS, Margalida [Dir.]. El 
Pitiús 2016. Almanac per a Eivissa i For-
mentera. Institut d’Estudis Eivissencs 
(Eivissa, 2015). DL I-I-1989
VILLANGÓMEZ LLOBET, Marià. L’any en 
estampes. Quarta edició. Institut d’Estu-
dis Eivissencs (Eivissa, 2016). 107 pàg. 
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1. Agrupació Cultural Vila-seca (Vila-seca) 
2. Àmbit de Recerques del Berguedà (Berga)
3. Amics de Besalú i el seu Comtat (Besalú)
4. Amics del Castell de Gelida (Gelida)
5. Amics del Museu de Pallejà (Pallejà)
6. Arxiu de Tradicions de l’Alguer (l’Alguer)
7. Arxiu Festiu Catalunya. Fundació Privada (Barcelona)
8. Associació Catalana de Documentació Històrica Patrimonial i Fami-

liar (Sant Vicenç de Castellet)
9. Associació Cultural “Modilianum” (Moià)
10. Associació Cultural Baixa Segarra (Santa Coloma de Queralt)
11. Associació Cultural del Matarranya (Calaceit)
12. Associació Cultural del Montserrat (Collbató)
13. Associació de Cultura del Comú de Particulars (la Pobla de Segur)
14. Associació d’Estudis Torellonencs (Torelló)
15. Associació d’Història Rural (Girona)
16. Associació Grup de Recerca de Cerdanya (Puigcerdà)
17. Associació Mirmanda (Figueres – El Soler)
18. Ateneu Popular de Calonge (Calonge)
19. Centre de Recerca Històrica del Poble-sec - CERHISEC (Barcelona)
20. Cercle de Recerques i Estudis “Mogoda” (Santa Perpètua de Mogoda)
21. Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover)
22. Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell (Argentona)
23. Centre d’Estudis Beguetans (Begues)
24. Centre d’Estudis Cadaquesencs (Cadaqués) 
25. Centre d’Estudis Canetencs (Canet de Mar)
26. Centre d’Estudis Centellencs (Centelles)
27. Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (Banyoles)
28. Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat)
29. Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès (Ripoll)
30. Centre d’Estudis Comarcals del Segrià (Artesa de Lleida)
31. Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (Igualada)
32. Centre d’Estudis d’Altafulla (Altafulla)
33. Centre d’Estudis d’Avià (Avià)
34. Centre d’Estudis de Gavà (Gavà)
35. Centre d’Estudis de Granollers (Granollers)
36. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà (Montblanc)
37. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (Flix)
38. Centre d’Estudis de les Garrigues (les Borges Blanques)
39. Centre d’Estudis de l’Hospitalet (l’Hospitalet de Llobregat)
40. Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant (L’Hospitalet de l’Infant)
41. Centre d’Estudis de Montjuïc (Barcelona)
42. Centre d’Estudis de Sant Cebrià (Sant Cebrià de Vallalta)
43. Centre d’Estudis de Sant Pere de Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor)
44. Centre d’Estudis del Bages (Manresa)
45. Centre d’Estudis del Besòs-Canyet (Badalona)
46. Centre d’Estudis del Gaià (Vila-rodona)
47. Centre d’Estudis del Lluçanès (Prats de Lluçanès)
48. Centre d’Estudis del Priorat (Torroja)
49. Centre d’Estudis del Voltreganès (Sant Hipòlit de Voltregà)
50. Centre d’Estudis dels Ports (Morella)
51. Centre d’Estudis de Subirats (Subirats)
52. Centre d’Estudis d’Isona i Conca Dellà (Isona)
53. Centre d’Estudis d’Ulldecona (Ulldecona)
54. Centre d’Estudis Escalencs (l’Escala)
55. Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (Terrassa)
56. Cercle d’Estudis Històrics i Socials “Guillem Oliver” del Camp de 

Tarragona (Tarragona)
57. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias (Barcelona)
58. Centre d’Estudis Lacetans (Solsona)
59. Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar)
60. Centre d’Estudis Locals d’Alaior - Fòrum 3r Mil·lenni (Alaior)

61. Centre d’Estudis “Lo Lliscó” (Mas de Barberans)
62. Centre d’Estudis Martorellencs (Martorell) 
63. Centre d’Estudis Molletans (Mollet del Vallès)
64. Centre d’Estudis Mont-rogencs (Mont-roig del camp)
65. Centre d’Estudis Planers (Santa Bàrbara)
66. Centre d’Estudis Ribagorçans (Benavarri)
67. Centre d’Estudis Riudomencs “Arnau de Palomar” (Riudoms)
68. Centre d’Estudis Santjustencs (Sant Just Desvern)
69. Centre d’Estudis Selvatans (la Selva del Camp)
70. Centre d’Estudis Selvatans (Santa Coloma de Farners)
71. Centre d’Estudis Seniencs (la Sénia)
72. Centre d’Estudis Sinibald de Mas (Torredembarra)
73. Centre d’Estudis Tossencs (Tossa de Mar)
74. Centre de Documentació. Ecomuseu dels Ports (Horta de Sant Joan)
75. Centre de Lectura de Reus (Reus)
76. Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà” (Mollerussa)
77. Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà (Montblanc)
78. Centre Miró de Mont-roig del Camp (Mont-roig del Camp)
79. Centre Picasso d’Orta - Associació UNESCO (Horta de Sant Joan)
80. Circare. Grup de Recerca Històrica (Barcelona)
81. Col·lectiu de Recerques Arqueològiques de Cerdanyola (Cerdanyola)
82. Consell Cultural de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu)
83. El bou i la mula (Premià de Mar)
84. Esbart Català de Dansaires (Barcelona)
85. Fundació Arnau Mir de Tost (Àger)
86. Fundació Bosch i Cardellach (Sabadell)
87. Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (Lleida)
88. Fundació Roca i Galès (Barcelona)
89. Grup d’Estudis d’Esplugues (Esplugues de Llobregat)
90. Grup d’Estudis Hortariu de l’Ateneu Popular de Ponent (Lleida)
91. Grup d’Estudis Locals (Sant Cugat del Vallès)
92. Grup d’Estudis Sitgetans (Sitges)
93. Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze (Sant Quirze del Vallès)
94. Grup de Recerca de Cervelló (Cervelló)
95. Grup de Recerca Folklòrica d’Osona (Folgueroles)
96. Grup de Recerques de les Terres de Ponent (Sant Martí de Maldà)
97. Grup d’Història del Casal (Mataró)
98. Institut d’Estudis Baleàrics (Palma de Mallorca)
99. Institut d’Estudis Ceretans (Puigcerdà)
100. Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (Pedreguer)
101. Institut d’Estudis Comarcals del Montsià (Amposta)
102. Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (Ontinyent)
103. Institut d’Estudis del Baix Cinca (Fraga)
104. Institut d’Estudis del Baix Empordà (Sant Feliu de Guíxols)
105. Institut d’Estudis Eivissencs (Eivissa)
106. Institut d’Estudis Empordanesos (Figueres)
107. Institut d’Estudis Gironins (Girona)
108. Institut d’Estudis Penedesencs (Vilafranca del Penedès)
109. Institut d’Estudis Vallencs (Valls)
110. Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Girona)
111. Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (Adrall)
112. Institut Menorquí d’Estudis (Maó)
113. Museu Arxiu de Santa Maria - Centre d’Estudis Locals de Mataró (Mataró)
114. Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida (Lleida)
115. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (Olot)
116. Patronat d’Estudis Osonencs (Vic)
117. Societat Andorrana de Ciències (Andorra la Vella)
118. Societat Arqueològica Lul·liana (Palma de Mallorca)
119. Taller d’Història de Gràcia. Centre d’Estudis (Barcelona)
120. Taller d’Història del Clot – Camp de l’Arpa (Barcelona)
121. Terra dels Avis (Elna)
122. Tot Història Associació Cultural (Barcelona)
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