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El professorat universitari
i els centres d’estudis

Les humanitats, les ciències socials, 
no acabarien de tenir sentit si el conei-
xement de la recerca i el debat d’idees 
que proposen no arribés d’alguna manera 
al conjunt de la societat. Si no produís 
canvis de percepcions i de mentalitats en 
la mesura que es renova i amplia el co-
neixement. Com a centres d’estudis estem 
abocats a transmetre coneixement a les 
nostres societats locals, convençuts de les 
seves virtuts per a construir un entorn so-
cial i físic millor. L’arrelament territorial, 
la consciència del que ens envolta és sens 
dubte una formulació per adquirir respon-
sabilitats i compromisos per a millorar la 
nostra condició humana. 

Els centres d’estudis hem aprés a inter-
relacionar-nos amb persones, col·lectius i 
institucions de tota mena per enriquir, di-
versificar i propagar els nostres objectius. 
I ens hem obert a tota participació que els 
millori. Comptar amb tothom, com a fina-
litat, sempre que l’objectiu sigui dirigir el 
coneixement vers una concepció humanís-
tica de la vida i de la societat. 

En aquest afany, els centres d’estudis 
han crescut, s’han fet grans acumulant 
anys, coneixement i saber, renovant len-
tament els seus dirigents i col·laboradors, 
les persones que estiren el carro de les ac-
tivitats, els projectes i les publicacions. 
Les fornades universitàries són de fa molt 

temps el nutrient dels centres i més en-
cara la majoria de centres d’una manera o 
altra tenen vinculacions amb professorat 
universitari. En la direcció dels centres, 
dels projectes o de les publicacions, en els 
treballs de recerca publicats, etc. D’aques-
ta manera i molt clarament és produeix 
una transmissió de coneixement des de 
l’entorn universitari cap a la societat de 
cada territori, molt sovint amb unes do-
sis de generositat molt elevada, amb una 
consciència molt clara del paper a jugar. 
Un entorn universitari, unes universitats, 
la major part de les quals intenten, amb 
programes diversos, interrelacionar-se 
amb el territori cada vegada amb major 
intensitat i convicció. 

Pel futur dels centres d’estudis aquest 
paper universitari és clau, per augmentar 
la qualitat de les propostes, però també per 
fer d’unió entre la recerca i la societat. Un 
paper de frontissa. Hi ha, hi ha d’haver mol-
tes maneres de reconèixer les qualitats i els 
treballs acadèmics del professorat universi-
tari. Sobretot si es reconeix la universitat 
—ella mateixa i la societat— com a factor 
dinamitzador del territori. Una, sens dub-
te hauria de ser valorar les col·laboracions 
dels professors en els centres d’estudis, 
acadèmicament en els seus currículums i 
puntuacions, més enllà de l’altruisme i la 
generositat. L’agulla ja està enfilada.

Participants al congrés «Centres d’estudis, Universitats i Administracions» celebrat a Lleida l’any 2009, on es van perfilar 
objectius de futur entre els centres i les universitats. 
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Des del 1971 sóc professor d’enginyeria 
a la Universitat Politècnica de Catalu-
nya on hi he exercit les funcions de do-
cència, de recerca (doctor des de 1976) 
i de col·laboració exterior (creació del 
Centre de Disseny d’Equips Industrials 
el 1999). En la universitat he tingut 
una activitat professional en el camp 
de la tecnologia (fonamentalment, 
l’enginyeria de màquines i de béns 
d’equip)i de les ciències que li donen 
suport.
Des de 1974 he seguit les vicissituds 
dels estudis locals a través del Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
(CECBLL), primer a través de la meva 
muller Mercè Renom (diferents càrrecs 
en el CECBLL i primera presidenta de 
la Coordinadora de Centres d’Estudi de 
Parla Catalana, CCEPC) i, després amb 
implicació directa com a president del 
CECBLL i vicepresident de la CCEPC. La 
meva acció s’ha centrat en donar su-
port a activitats pròpies del centre i la 
coordinadora.
Aquesta doble vivència ha estat un pri-
vilegi per a mi.
A continuació voldria argumentar en 
favor d’una doble complementarietat: 
la dels centres d’estudis locals amb la 
universitat; i la de les humanitats amb 
la de les ciències i tecnologies.

Universitats i centres d’estudis lo-
cals
La recerca en la universitat té uns re-
queriments elevats en els continguts 
i la metodologia: els treballs es con-
trasten amb la comunitat científica 
mundial i els resultats es publiquen en 
revistes internacionals reconegudes. 
Els treballs passen per uns controls de 
qualitat molt exigents; la seva revisió 
pot recomanar des de modificacions 
fins la no publicació del treball.
Els treballs universitaris solen ser alta-
ment especialitzats, escrits en un llen-
guatge poc divulgatiu, on es ressalten 
els aspectes d’interès a la comunitat 
internacional de l’àmbit. La seva valo-
ració (molt important per a la carrera 
universitària) és en funció del nombre 

de cites que suscitin en els treballs 
d’altres autors. Els àmbits universitaris 
solen ser molt professionals i competi-
tius i no fomenta les col·laboracions si 
no se’n deriva un rendiment mutu.

En canvi, els centres d’estudis locals 
acullen a tothom i els treballs solen fer-
se sota l’impuls del voluntariat. Amb la 
generalització dels estudis superiors, 
cada vegada és més freqüent que els 
estudiosos locals tinguin nivell univer-
sitari; encara més, els centres d’estudis 
s’han poblat de professors universitaris 
que aporten metodologia i rigor però 
que treballen voluntàriament i on se 
senten tan o més compromesos que en 
les seves recerques universitàries.
Els estudis locals, a diferència dels uni-
versitaris, es realitzen en un marc local 
on es potencia tot allò que passa en el 
territori: història, patrimoni, llengua, 
art, activitats econòmiques, posiciona-
ments, defenses, reivindicacions. Són 
estudis compromesos que interessen 
vivament a la col·lectivitat local.

Humanitats,i ciències i tecnologies
L’altre aspecte que volia ressaltar és el 
tractament separat de les humanitats 
i de les ciències i tecnologies, com si 
fossin mons a part.
En l’entorn de la meva universitat po-
litècnica sempre he pensat que falten 

humanitats. Tenim tendència a resoldre 
les coses des del punt de vista tècnic 
(funcionalitat, durabilitat, cost), sen-
se saber si encertem les necessitats i 
desitjos dels destinataris. Alguns cops 
ho resolem amb una enquesta asèptica 
però solem obviar els ensenyaments 
que aporten la història, la llengua, el 
patrimoni, les tradicions o la filosofia.
Per altre costat, en els àmbits dels es-
tudiosos locals els treballs se centren 
majoritàriament en història, patrimo-
ni i llengua. Sovint penso que el seu 
encreuament amb els coneixements 
científics i tècnics permetria inter-
pretar molt millor els esdeveniments 
en termes de limitacions de recursos, 
energia o d’altres paràmetres tècnics 
i científics que aportarien molta llum 
sobre el passat i, també, en les seves 
projeccions al futur.
En aquest sentit, un propòsit meu ha 
estat provocar la sinèrgia entre huma-
nitats i ciències i tecnologia en el si 
del moviment dels centres d’estudis. 
Després dels aniversaris del 2014, vaig 
proposar que el X Congrés de la CCEPC 
(celebrat del 21 al 23 d’octubre passat) 
fos sobre “Recursos i territori”. La pro-
posta, tot i ser ben rebuda, va aixecar 
la inquietud sobre la participació. En 
el curs del debat, Narcís Figueras va 
resoldre la qüestió amb un excel·lent 
subtítol:“Perspectiva històrica i nous 
equilibris”; les humanitats connec-
tades a les ciències i tecnologies i el 
passat projectat al futur.
El X Congrés, amb una participació 
equilibrada, va oferir un alt nivell de 
continguts i es va d’obrir a nous col-
lectius. El meu desig és que aquesta 
porta ja no es tanqui: els centres d’es-
tudis locals han de ser d’humanitats i 
de ciències i tecnologies que, des d’una 
perspectiva del passat, col·laborin en 
els nous equilibris del futur.

Carles riba romeva

Professor d’enginyeria de la Universi-
tat PolitèCniCa de CatalUnya

viCePresident de la Coordinadora de 
Centres d’estUdi de Parla Catalana

Centres d’estudis locals i universitat: 
humanitats, ciències i tècniques. Dues realitats
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En els pobles que toquen l’Ebre ca-
talà el riu té molts elements que el fan 
clau en la vida de la gent. No només 
perquè històricament va ser una auto-
pista de transport de mercaderies fins a 
Tortosa i el mar Mediterrani, i això va 
generar molts oficis i riquesa lligats al 
riu, sinó perquè permetia la relació en-
tre pobles a través seu i sobretot ser el 
protagonista de fer festa de la grossa 
amb les seues aigües com a eix central. 

En la foto es pot veure la Festa del 
Riu de Móra d’Ebre, imatge datada apro-
ximadament a la dècada dels anys 1930 
pel tipus de vestimenta que duia la 
gent, quan la capital de la Ribera d’Ebre 
celebrava la més antiga i coneguda fes-
ta de la població. 

L’origen de la festa sorgeix en els 
antics oficis lligats al riu. Els llaguters, 
hòmens encarregats de navegar pel riu 
en llagut, embarcació que mesurava en-
tre els 11 i els 19,50 metres d’eslora i 
que podia carregar entre 12 i 30 tones 
de pes (vegeu l’embarcació més gran 
a la part superior de la imatge), esta-
ven agrupats en tripulacions formades 
fins a 6 o 8 persones segons cada cas. 
Com que l’embarcació era molt gran i 

portava molt pes, no podia apropar-se 
a la vora del riu per no quedar embar-
rancada i els calia una embarcació més 
petita, situada a les vores de riu dels 
pobles riberencs, que portés la tripula-
ció a la vora per fer-hi nit, per exemple, 
després d’un llarg dia de navegació. 
Aquesta petita embarcació és anome-
nada muleta (vegeu les embarcacions 
més petites a la part centre dreta de 
la imatge).

Així doncs, aquestes muletes i les 
tripulacions dels llaguts competien en-
tre elles per veure qui guanyava una cur-
sa que s’iniciava davant de Móra d’Ebre, 
a l’altura de l’antic pas de barca, on ac-
tualment estan situats els embarcadors 
del Club Nàutic, fins passat el conegut 
pont de Móra i tornar. Aproximadament 
un quilòmetre de cursa, cinc-cents me-
tres d’anada i cinc-cents metres més de 
tornada fins al punt inicial. Les muletes 
tenien 6 rems i 6 remadors més el pa-
tró que capitanejava l’embarcació. De 
la lluita entre tripulacions de diverses 
poblacions riberenques a finals del segle 
XIX i principis del segle XX en va nàixer 
una de les festes fluvials tradicionals 
més importants de Catalunya.

La Festa del Riu es deia que és més 
que centenària perquè la gent gran la re-
corda de tota la vida, però darrerament 
s’ha trobat un document que així ho 
certifica i ja data del 1901 la celebració 
d’aquesta tradició. Aquesta festa s’ha 
celebrat ininterrompudament, sempre 
els darrers dies del mes d’agost, i més 
concretament el darrer cap de setmana 
d’aquest mes d’estiu, fins als nostres 
dies. Val a dir que durant els tràgics anys 
de la Guerra Civil i en especial durant 
la batalla de l’Ebre, on malauradament 
aquesta zona del riu també va ser una de 
les principals zones afectades, la festa 
no va celebrar-se per motius obvis.

Actualment la Festa del Riu comp-
ta amb més activitats vinculades a 
l’antiga vida al voltant del riu, com 
és el concurs de sirgadors de l’Ebre, 
tornar a sentir el corn de llaguter o 
veure els únics gegants sirgadors 
que existeixen, les quals són un gran 
atractiu perquè qualsevol persona que 
s’estimi el riu vingui a gaudir-la.

albert PUjol, 
aCtivista CUltUral.

Centre d’estUdis de la ribera d’ebre.

La Festa del Riu de Móra d’Ebre

Festa del riu, dècada de 1930. Ajuntament de Móra d’Ebre
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El Patronat d’Estudis Osonencs és 
una societat cultural i acadèmica fun-
dada a Vic el 1952 recollint la tradició 
cultural impulsada anteriorment pel Cer-
cle Literari de Vic creat el 1860 o la So-
cietat Arqueològica constituïda el 1882.

L’entitat té com a finalitats insti-
tucionals, fomentar, propulsar, orientar 
i coordinar la investigació científica; 
conrear les arts i les lletres, protegir el 
patrimoni cultural, artístic i monumen-
tal de la comarca d’Osona i la promo-
ció dels valors humanístics en general. 
Aquest èmfasi en el món local es fa 
sense perdre mai de vista les relacions 
de la comarca amb l’entorn més imme-
diat i amb la resta del país. Des del seu 
arrelament a Osona, el Patronat vol ser 
un emissor i un receptor més en el món 
global de la cultura, el coneixement i la 
creativitat.

La Junta Rectora determina en cada 
moment les activitats que el Patronat 
porta a terme, tant directament com 
en col·laboració amb altres entitats, 
institucions o persones. L’actuació del 
Patronat es concreta en l’organització 
d’actes culturals i acadèmics diversos 
(conferències, exposicions, concerts, 
actes literaris, debats, jornades cien-
tífiques, seminaris, etc.) i la publica-
ció d’estudis. L’entitat també convoca 
regularment premis per fomentar la 
realització d’estudis d’interès per a la 
comarca d’Osona com el Premi Plana 
de Vic, de llarga trajectòria, i el Premi 
Plana de Vic Jove, destinat específica-
ment a potenciar, distingir i visibilitzar 

els millors treballs de recerca de bat-
xillerat. Des de l’any 2007 l’associació 
concedeix la distinció honorífica de 
Membre de mèrit del Patronat d’Estudis 
Osonencs a persones o institucions. 

La direcció de les activitats científi-
ques i culturals de l’associació, així com 
la direcció de les seves publicacions, 
es canalitza a través de les diferents 
seccions que conformen el seu Consell 
d’Estudis i que es corresponen amb les 
diferents disciplines científiques i hu-
manístiques (art, arqueologia, història, 
geografia, llengua, literatura, filosofia, 
música, ciències i patrimoni natural, 

etc.), i a través de vocalies amb fun-
cions específiques (patrimoni, exposici-
ons, visites culturals, etc.). 

La publicació periòdica oficial del 
Patronat i òrgan d’expressió de la seva 
activitat científica i cultural és la re-
vista AUSA, que s’ha editat de manera 
ininterrompuda des del 1952. La publi-
cació compta amb un gran prestigi i és 
un referent fonamental en els estudis 
locals i comarcals. En els anys 2010 i 
2014, en les dues darreres versions re-
alitzades, la revista ha rebut la màxima 
qualificació a la Classificació de revistes 
científiques dels àmbits de les Ciències 
Socials i Humanitats CARHUS PLUS+. La 
revista està indexada, a més, en algu-
nes de les principals bases de dades de 
referència en l’àmbit de la recerca com 
ISOC, SCOPUS, LATINDEX, DOAJ, DICE, o 
CIRC, entre d’altres. La revista AUSA és 
semestral i es publica simultàniament 
en suport paper i en versió electrònica, 
i és consultable íntegrament al portal 
Revistes Catalanes amb Accés Obert 
(RACO), on anualment rep desenes de 
milers de consultes.

A banda d’aquesta revista l’entitat 
publica també les col·leccions «Mono-
grafies» i «Osona a la Butxaca», i, en 
coedició amb l’Arxiu i Biblioteca Episco-
pal de Vic i el Museu Episcopal de Vic, 
«Documents» i «Catàlegs». En total 
l’entitat ha editat i publicat més d’una 
seixantena d’estudis que conformen una 
aportació enormement rellevant per al 
coneixement de la comarca d’Osona.

Darrerament el Patronat ha posat a 
consulta pública a través d’una interfí-
cie en línia el monumental Inventari de 
llibres i opuscles impresos a Vic i comar-
ca d’Osona elaborat per l’expresident 
de l’entitat Modest Reixach, que con-
té referències i informació relacionada 
amb llibres i opuscles impresos a Vic 
i comarca des que s’hi van instal·lar 
les primeres impremtes, amb un total 
de 6.659 registres entre 1741 i 2000. 
Vegeu la interfície de consulta: http://
impresososonencs.patronatestudisoso-
nencs.cat/.

El Patronat té la seva seu al Tem-
ple Romà de Vic, monument històric de 
gran valor (declarat BCIN -Bé Cultural 
d’Interès Nacional-), del qual és propie-
tari, com ho és també de dos altres in-
drets emblemàtics: l’església romànica 

El Patronat d’Estudis Osonencs

Reunió fundacional del Patronat d’Estudis Osonencs. Casa Prat, Vic, 1952.

Amb la revista Ausa, publicació periòdica oficial 
de l’entitat, el Patronat d’Estudis Osonencs edi-
ta treballs de recerca inèdits d’interès per a la 
comarca d’Osona d’acord amb criteris científics.
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de Sant Esteve de Vinyoles, d’on fou vi-
cari Mn. Jacint Verdaguer, i la Font del 
Desmai, lloc vinculat també a Verda-
guer, a l’Esbart de Vic i a la Renaixença. 
El Patronat d’Estudis Osonencs té cura 
d’aquests espais i hi realitza activitats 
diverses, com ara exposicions, selecci-
onades o promogudes directament en 
funció de la línia fixada per la Junta i 
la vocalia responsable. L’entitat manté 
obert el Temple Romà en horari fix i 
regular, i en permet la visita en hores 
concertades, en aquest darrer cas bàsi-
cament per a grups. L’església romàni-
ca de Vinyoles també és visitable amb 
concertació prèvia.

El Patronat és una entitat integra-
da dins la vida de la comarca, d’on són 
la major part dels seus socis, i compta 
dins la seva Junta Rectora amb repre-
sentants d’algunes de les principals ins-
titucions públiques i privades. Entre els 
membres de la Junta, segons els esta-
tuts que el regeixen, hi ha un membre 
representant de l’Ajuntament de Vic. 
També hi tenen representació altres 
institucions i associacions rellevants de 
la ciutat de Vic i la comarca, com el 
Consell Comarcal d’Osona, la Universi-
tat de Vic - Universitat Central de Cata-
lunya, l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de 
Vic, el Museu Episcopal de Vic, l’associ-
ació dels Amics dels Museus d’Osona o 
el Museu del Ter.

Alhora, en la seva vocació de col-
laboració amb centres homòlegs el Pa-
tronat està adherit a la Coordinadora de 
Centres d’Estudi de Parla Catalana i té 
establerts nombrosos acords d’intercan-
vi nacionals i internacionals.

L’any 2008 l’entitat va ser guardo-
nada amb el Premi Nacional de Cultura 

en la modalitat de Patrimoni cultural, 
«per la promoció del patrimoni històric, 
artístic i cultural d›Osona; pel foment 
de la investigació científica i per les 
activitats editorials, expositives i for-
matives que du a terme».

Des de la seva fundació a Vic el 
1952 de la mà d’un grup de personali-
tats destacades entre les quals destaca-
va el canonge i historiador Eduard Ju-
nyent, l’entitat ha funcionat de manera 
continuada i ha demostrat una notable 
solidesa i capacitat d’adaptació a les 
noves circumstàncies i els nous temps. 
Ha esdevingut, així, un referent cons-
tant i contrastat dins l’àmbit territorial 
i l’esfera d’actuació que li són propis.

Els reptes que l’entitat té plantejats 
són múltiples i en bona mesura comuns 
amb els d’altres centres d’estudis: am-
pliar i renovar la seva base associativa, 
estimular una implicació i participació 
major dels socis en la vida de l’entitat, 

completar la renovació generacional de 
la Junta Rectora, millorar la difusió pú-
blica de la seva activitat i fer-la més 
present entre la ciutadania, implicar 
més decididament el Patronat en alguns 
debats d’actualitat, progressar en la im-
plantació territorial de l’associació en 
el conjunt de la comarca en la qual ac-
tua, consolidar i ampliar el mecenatge 
públic i privat, o fomentar el treball en 
xarxa amb altres centres d’estudi, uni-
versitats i institucions de recerca.

L’activitat del Patronat d’Estudis 
Osonencs pot seguir-se puntualment a 
través de la pàgina web institucional 
http://www.patronatestudisosonencs.
cat/ i de la xarxa social Facebook 
https://www.facebook.com/Patronat-
destudisosonencs/.

david Cao Costoya,
 viCePresident i degà del Patronat

d’estUdis osonenCs

L’entitat té seu al Temple Romà de 
Vic. El Patronat té cura d’aquest 
espai, l’obre a la ciutadania i el 
dinamitza acollint i organitzant 
activitats culturals d’ordre divers.
[Fotografia: Xesco Jiménez]

L’expresident de l’entitat Modest Reixach recollint el Premi Nacional de Cul-
tura en la modalitat de Patrimoni cultural atorgat al Patronat l’any 2008 de 
mans del llavors Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació Joan Manuel 
Tresserras.

El Patronat d’Estudis Osonencs és propietari de la Font del Desmai (Folgue-
roles) i vetlla per aquest espai literari i lloc de memòria verdaguerià. Cada 
primavera hi realitza un acte en commemoració de les fontades iniciades el 
1867 pels membres de l’Esbart de Vic. A la imatge, la representació poètica ‘La 
vida humana en els arbres’, 5 de juny de 2016.
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X Congrés de la CCEPC: Recursos i territori
Perspectiva històrica i nous equilibris

Els dies 21, 22 i 23 d’octubre va te-
nir lloc a Manresa el X congrés de la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana “Recursos i territori. 
Perspectiva històrica i nous equili-
bris”, organitzat per la CCEPC, l’IRMU, 
el Centre d’Estudis del Bages i l’Ajun-
tament de Manresa.
El programa acadèmic es va desenvo-
lupar durant els dos primers dies en 
sessions de mati i de tarda. Un progra-
ma molt comprimit per a donar cabu-
da als continguts dels quatre àmbits 
temàtics que abraçava el congrés: ali-
mentació, poblament, comunicacions 
i energia. Cadascun d’aquests àmbits 
incorporava dues ponències, una re-
latoria de comunicacions i un espai 
de debat. Fora d’àmbit també s’hi van 
oferir tres conferències. 
Van assistir al congrés prop de no-
ranta persones i s’hi van presentar 
10 ponències, 4 relatories i 36 co-
municacions. Tant el nombre total 
d’assistents com el de la mitjana 
diària, ha estat superior a l’anterior 
congrés.
El congrés va analitzar, des de dife-
rents perspectives, els recursos del 
territori i l’ús que en fa la societat: 
des de la visió històrica, passant pels 
conflictes i solucions que ha generat 
la seva explotació, fins a arribar a 
propostes, des de disciplines cientí-
fiques i tècniques, per al seu tracta-
ment més sostenible en el futur.
L’objectiu final va ser fomentar una 
visió transversal i interdisciplinària, 
per veure que un mateix recurs in-
cideix en diferents necessitats de la 

societat, molts cops d’una forma con-
flictiva que cal resoldre. 
Totes les sessions del congrés va ser 
retransmeses per streaming i ara es 
poden consultar al canalYoutube cer-
cant per “X congrés de la CCEPC”.
La valoració feta pels assistents i des 
del comitè organitzador, és molt posi-
tiva, tant pels continguts de les ponèn-
cies i la varietat de les temàtiques de 
les comunicacions com pels debats ge-
nerats. Considerem a bastament assolit 
l’objectiu d’apropament entre els estudis 
de perspectiva històrica i els que es ba-
sen en un enfocament més tècnic, totes 
dues visions, diferents però complemen-
tàries, amb el territori i els recursos com 
a objecte d’estudi. 
La publicació de les actes del congrés, 

que recollirà totes les aportacions realit-
zades, tindrà lloc a finals d’aquest 2017. 
Representarà el número 9 de la col-
lecció dedicada als nostres congressos.
Si el pressupost del 2017 ho per-
met, plantejarem organitzar un cicle 
de conferències amb el format de 
“Congrés obert” com hem fet des-
prés d’altres congressos. Es tractaria 
d’organitzar un cicle d’una dotzena 
de xerrades repartides pel territori 
que siguin el resultat d’una oferta 
realitzada des de la Coordinadora als 
centres d’estudis. Les entitats podran 
acollir una conferència sobre alguna 
de les temàtiques tractades al con-
grés. Cada acte programat també aco-
lliria una breu presentació de l’edició 
de les actes del congrés.

Exposició virtual: Patrimoni oblidat, memòria literària
Com s’havia dit des de l’inici, el 

projecte “Patrimoni oblidat, memòria 
literària” contemplava, a part de l’ex-
posició itinerant i el catàleg, una Web 
o exposició virtual, que ja és visible i 
consultable a: www.patrimonioblidat.
cat amb la voluntat de mostrar tot el 
material recollit i validat. Si en l’ex-
posició itinerant es mostren seixanta 

elements, actualment en la Web gai-
rebé són tres-cents els que formen el 
conjunt, alguns d’ells amb més d’un 
text recollit. La Web s’ha plantejat 
amb diverses possibilitats de cerca i 
consulta: pel nom de l’element, per 
municipis, per comarques, per autors 
i per àmbits. En cada manera possi-
ble de fer la cerca apareix un mapa 

localitzant l’element o elements rela-
cionats. I cada element s’introdueix 
amb una descripció seguida del text o 
textos literaris corresponents més la 
fotografia o imatges del lloc. A part hi 
ha les caselles que ens porten a defi-
nir i explicar la filosofia del projecte, 
a contemplar els cinc àmbits en els 
que es distribueixen els elements (en 
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Edició del catàleg de l’exposició
El dia 7 de març coincidint amb 

la inauguració de l’exposició al Centre 
de Lectura de Reus es presentarà el 
catàleg de l’exposició que recull tot 
els materials, textos i fotografies de 
l’exposició itinerant. El llibre d’un for-
mat de 23 x 23 cm té 105 pàgines. 
S’ha dedicat una pàgina a cada ele-
ment inclòs en l’exposició amb tex-
tos i fotografies. A més a més s’ha 
inclòs un pròleg institucional a càrrec 
de Lluís Puig, president de l’Institut 
Ramon Muntaner i director general de 
Cultura Popular, Associacionisme i Ac-

ció Culturals i un pròleg acadèmic de 
Magí Sunyer, professor de literatura 
catalana de la URV, acompanyats de 
cinc altres articles demanats expres-
sament per complementar el contin-
gut del catàleg. Els autors són: Joan 

Nogué, director de l’Observatori del 
Paisatge de Catalunya i Catedràtic de 
Geografia Humana de la Universitat 
de Girona (Paisatge, patrimoni (obli-
dat) i polítiques públiques); Adrià 
Pujol i Cruells, antropòleg i escriptor 
(Dotze notes sobre el paisatge); Maria 
Barbal, escriptora (La melangia de les 
pedres); Martí Domínguez, escriptor i 
director de la revista Mètode (Les de-
lícies del pintoresc: el paisatge en l’art 
valencià), i Miquel Àngel Limón Pons, 
president del Consell Científic de l’IME 
(Patrimonis subsidiaris i reencarnats). 

Exposició “Patrimoni oblidat, memòria 
literària”. Itinerància de l’exposició

L’exposició continua la seva itinerància, 
programada a partir de les peticions fe-
tes pels centres d’estudis. Des de juliol 
a desembre de 2016, la mostra, després 
de la inauguració a Poblet i l’estada a 
Vic durant el Recercat, ha visitat les 
poblacions de la Pobla de Segur, el 
Pont de Suert, la Bisbal d’Empordà, la 
Selva del Camp, la Sénia i Vila-rodona. 
Coincidint amb el període de progra-
mació, a moltes d’aquestes poblacions 
s’han organitzat activitats paral·leles, 
com ara xerrades, taules rodones, lec-
tures de textos, presentacions, etc.
Durant el primer semestre de 2017, 
l’exposició es podrà veure a Riudoms, 
Reus, l’Espluga de Francolí, Móra la 
Nova, Montblanc i Mollet del Vallès.

lluita i diàleg amb el paisatge, el pes 
de la història, el clam silenciós de les 
pedres, la memòria de la vida social, 
i la ruïnes com a símbol de la terra), 
a poder veure el calendari d’exposi-
cions i a trobar un enllaç on poder 
fer la sol·licitud. I finalment podem 
trobar recollides totes les aportacions 
demanades als autors més amunt re-
ferits per ampliar els continguts del 
catàleg. 

El nombre d’elements actualment 
visibles a la Web s’aniran ampliant 

a mesura que es vagi completant el 
material recollit, obtenint tots els 
condicionants que requereix cada fit-
xa: text literari, descripció, imatge 
i localització geogràfica. En aquest 
sentit cal dir que resta obert a noves 
aportacions que es puguin fer des dels 
centres d’estudis, persones concretes 
o altres col·lectius. També indicar 
que una vegada traslladat el material 
recollit a la Web s’estan revisant tots 
els continguts per detectar possibles 
errors i esmenar-los. En aquest sen-

tit demanem la col·laboració de tots 
els centres d’estudis per ajudar-nos a 
millorar i ampliar el contingut de la 
Web, de manera que sempre sigui un 
portal viu i en creixement. 
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Una nova gramàtica més àmplia i flexible
La Gramàtica de la llengua 

catalana(GIEC) ha sortit al carrer, 
i ho ha fet prop de cent anys des-
prés d’haver-ho fet la gramàtica 
publicada el 1918 sota l’autoria de 
Pompeu Fabra. És, doncs, la primera 
gramàtica institucional que apareix 
amb el nom de l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC). 

Ens podem preguntar com és 
que han hagut de passar tants anys 
per a tenir la primera gramàtica 
institucional. Les coses no han es-
tat fàcils. El propòsit d’elaborar una 
gramàtica institucional requereix 
consensos que de vegades són difí-
cils d’establir. Una corporació com 
la Secció Filològica, organitzada en 
comissions de treball específiques 
però que ha de donar el vistiplau a 
la totalitat d’una obra, reclama un 
procés lent al llarg del qual vagin 
madurant els acords fins a donar 
lloc als consensos. Avui ens en po-
dem felicitar, perquè aquest llarg 
camí ha donat els seus fruits. 

Que calia una nova gramàtica 
era un fet evident. La llengua de 
començament del segle xx i la d’ara 
són molt diferents. L’evolució de 
les llengües és un fet natural que 
cal acceptar. L’evolució és un prin-
cipi universal de totes les llengües 
vives, i el català, encara que hagi 
viscut anys de prohibició pública 
que han llastat la seva evolució na-
tural, no n’és cap excepció. 

Calia una gramàtica que posés 
la llengua al dia, que descrigués 
els fenòmens estructurals reals. I 
no solament això, calia també una 
gramàtica que tractés els fenòmens 
amb una visió actual, tenint en 
compte els avenços que havia fet la 
lingüística del segle xx. 

La Gramàtica de la llengua ca-
talana és una obra que presenta la 
norma partint de la descripció, que 
concep la norma com una selecció 
d’usos basats en l’estàndard i que 
estableix l’adequació dels usos més 
enllà de la dicotomia correcte/in-
correcte. Cal saber, doncs, extreure 
la norma del discurs descriptiu de 
la gramàtica.

No era una qüestió d’opció: avui 
dia una llengua s’ha de contemplar 
com el conjunt dels seus usos, és a 
dir, dins de la complexitat de la va-
riació. La llengua «correcta» ja no 
es limita a un sol registre lingüístic, 
sinó a una varietat de possibilitats 
determinades per les característi-
ques dels contextos en què s’uti-
litza. Aquesta evolució es va fer 
palesa ja de manera clara en obres 
com la Gramàtica de la llengua ca-
talana d’Antoni M. Badia i Margarit 
(1994), que incorporava la variació 
i una nova concepció de la gramà-
tica. La disponibilitat de corpus 
textuals, particularment del Corpus 
Textual Informatitzat de la Llengua 
Catalana (CTILC) de l’institut d’Es-
tudis Catalans, permetia accedir a 
mostres d’us de la llengua real es-
crita, convenientment contextua-
litzades en períodes de temps i en 
gèneres textuals. I la gran aporta-
ció descriptiva de la Gramàtica del 
català contemporani (Joan Solà et 
al., dir., 2008) ha estat una obra 
clau que ha permès elaborar la nova 
gramàtica des d’una base sòlida i 
segura. 

L’establiment de la norma no es 
pot deslligar ara com ara de l’es-
tàndard. La norma no s’estableix al 
marge de l’ús que es fa de la llen-
gua, perquè és a partir del funciona-
ment social –a l’escola, als mitjans 
de comunicació, a l’Administració– 
que una llengua es va autoregulant, 
i així es van seleccionant els usos 

generals en contrast amb els parti-
culars, els usos de prestigi en con-
trast amb els que no gaudeixen de 
reconeixement social. Aquesta és 
la concepció de la norma avui: un 
conjunt d’usos discriminats per la 
seva extensió i la conveniència en 
cada situació de comunicació.

Aquestes han estat les bases 
de la GIEC: el coneixement més 
profund de la llengua en l’ús, les 
noves perspectives en la descripció 
lingüística i les noves concepcions 
del que ha de ser una llengua de 
referència normativa.

Al quadre conceptual descrit cal 
afegir també la voluntat decidida 
de mantenir i prioritzar la conver-
gència entre les varietats geolec-
tals, allò que denominem «la llen-
gua compartida», tenint en compte 
també les peculiaritats de cada 
varietat,a fi de fer possible la iden-
tificació dels parlants, o, dit altra-
ment, el fet que aquesta norma es 
pugui sentir com a pròpia a tots els 
territoris de l’àmbit lingüístic. 

L’amplitud i la flexibilitat de 
la GIEC s’observen clarament en el 
tractament de la variació funcional. 
Els parlants d’una llengua selecci-
onem uns usos i en rebutgem uns 
altres segons la situació comunica-
tiva en què ens trobem. L’adequació 
a un context més o menys formal, 
a un discurs públic o privat, a una 
situació oral o escrita, entre d’al-
tres, són factors que requereixen 
una tria adient dels recursos. Altra-
ment, el discurs no seria ni adequat 
ni versemblant.

Les mil quatre-centes pàgines 
de la Gramàtica de la llengua ca-
talana mostren de manera indirec-
ta tots aquests factors. El resultat 
és un conjunt de temes tractats a 
fons i expressats de manera que els 
usuaris puguin trobar, en les pos-
sibilitats que ofereix la norma, els 
recursos expressius més adequats a 
cada situació.

m. teresa Cabré

Presidenta de la seCCió filològiCa 
de l’ieC
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Nous temps, nous projectes

Els dies 11 i 12 de novembre se 
celebrava a Móra la Nova la IV Jorna-
da Institut Ramon Muntaner. Cultura 
i recerca en el territori. L’objectiu 
d’aquesta jornada és donar visibili-
tat als projectes, activitats i publi-
cacions que els centres han realitzat 
en els dos o tres anys anteriors i que 
en la majoria dels casos han comp-
tat amb el suport econòmic de l’Ins-
titut Ramon Muntaner a través de les 
seves diferents línies d’ajuts. També 
és una plataforma per intercanviar 
informació i generar col·laboracions 
entre centres i investigadors de di-
ferents territoris que estiguin tre-
ballant temàtiques similars. És una 
bona oportunitat per fer evident en 
un sol programa l’ingent producció i 
activitat dels centres, la diversitat 
territorial de les propostes i també 
la gran varietat de temàtiques abor-
dades. La III edició va tenir lloc el 
juliol del 2013 coincidint amb els 10 
anys de constitució de l’IRMU.

En aquesta edició la jornada es 
va dividir en dues sessions diferen-
ciades. Divendres a la tarda, amb 
l’excusa de les jornades, tenia lloc 
una sessió de treball a porta tancada 
a la seu de l’Institut Ramon Munta-
ner, amb la participació de membres 
del patronat de l’IRMU, la seva di-

recció i representants polítics i ins-
titucionals de diferents territoris. 
L’objectiu d’aquesta sessió era donar 
continuïtat a la reflexió i als contac-
tes que ja es van iniciar el novembre 
del 2015 a l’Espai Despuig celebrat 
a Peralada i també a la taula rodona 
celebrada el maig de 2016 a Vic en 
el marc del Recercat. Ambdues acti-
vitats es van programar amb un títol 
similar, amb l’objectiu d’analitzar 
els reptes i les oportunitats de la 
cultura en el context social i polí-
tic actual. Si bé en el cas de l’Espai 
Despuig les reflexions venien de la 
mà de representants d’entitats cul-
turals, en el cas de la taula rodona 
de Vic eren els representants polí-
tics de Catalunya, València i Balears 
els que parlaven de col·laboració i 
d’emprendre línies de treball con-
junt. El resultat va ser molt positiu, 
ja que es van obrir tota una sèrie de 
contactes per a diferents projectes 
que esperem que al llarg del 2017 es 
vagin concretant.

La jornada oberta s’iniciava el 
divendres a la tarda amb la presen-
tació de dues publicacions. D’una 
banda, es van presentar les Actes 
de les Jornades de la Secció Filolò-
gica de l’Institut d’Estudis Catalans, 
que es van celebrar a Móra la Nova 

l’any 2014, de la mà dels seus coor-
dinadors, Joaquim Mallafré i Miquel 
Àngel Pradilla. També hi van inter-
venir l’alcalde amfitrió, Francesc 
X. Moliné, el director dels Serveis 
territorials de Cultura i vicepresi-
dent primer de l’IRMU, Ferran Bla-
dé, i el representant de la Fundació 
Mútua Catalana, Francesc Roig. De 
l’altra, el director general de Cultu-
ra Popular,Associacionisme i Acció 
Culturals del Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya 
i president de l’IRMU, Lluís Puig, i 
el president de la Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana 
i vicepresident segon de l’IRMU, 
Josep Santesmases, van presentar-
la publicació Oportunitats i reptes 
de la cultura en el context actual. 
Aquesta obra recull les aportacions 
realitzades en la IX Edició de l’Espai 
Despuig celebrada a Peralada amb el 
mateix títol el novembre del 2015. 
Aquesta activitat es va incloure dins 
dels actes del 750 aniversari del nai-
xement de Ramon Muntaner.

Aquest primer dia es va tancar amb 
l’espectacle “De Muntaner a Llull”, a 
càrrec de Toni Xuclà i Judit Nedder-
mann, al Casal de Móra la Nova.

El segon dia es va dividir en tres 
blocs diferents, per tal que els ins-
tituts i centres d’estudis exposessin 
les seves activitats, projectes o pu-
blicacions. La jornada va començar 
amb la taula de presentació d’acti-
vitats i projectes, amb un total de 
cinc presentacions tan diverses com 
una jornada d’investigadors de la 
Guerra Civil Espanyola, a Alcanar; 
una revista transfronterera, Mir-
manda, o les jornades de l’Institut 
d’Estudis Baleàrics. Seguidament, va 
tenir lloc l’espai “Radiografies”, en 
el qual es va aprofundir en projectes 
d’una complexitat i d’un abast ter-
ritorial important, com ara el Llibre 
Blanc del Penedès i el del Baix Llo-
bregat o la nova etapa de la Trobada 
de centres de Lleida, la Franja, Aran 
i Andorra. Finalment, va tenir lloc 
una taula de presentacions de pro-
jectes, set en total. Entre aquests 
projectes es va parlar de la Primera 

Presentació de la publicació del IX Espai Despuig. 11 de novembre. Móra la Nova.



i n s t i t u t  r a m o n  m u n t a n e r

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

Guerra Mundial a la premsa local de 
la ciutat de Sabadell; dels ratpenats 
al paratge natural de Poblet; dels 
anjubs com a construccions de pedra 
seca del paisatge agrari de secà en 
territori ebrenc i de la Línia Fortifi-
cada del Cinca (1936-1937).

Els dos dies de les Jornades es va 
poder visitar, al vestíbul del Casal de 
Móra la Nova, una mostra de publi-
cacions dels centres d’estudis, així 
com l’exposició “Els camins històrics 
de la plana selvatana (la Selva i el 
Gironès)”, produïda pel Centre d’Es-
tudis Selvatans.

Els dies 18 i 19 de novembre, 
representants de la Coordinadora i 
de l’Institut Ramon Muntaner par-
ticipàvem en les XXXIV Jornades 
d’Estudis Històrics Locals. El patri-
moni immaterial, entre la revisió i la 
descoberta celebrades a Formentera. 
La participació en aquestes jorna-
des ha permès reforçar els lligams 
amb l’Institut d’Estudis Baleàrics en 
aquesta nova etapa i també aportar 
la perspectiva del que sobre patri-
moni immaterial s’està realitzant a 
diferents territoris a Catalunya.

I sense deixar el patrimoni im-
material, el mes de desembre tenia 
lloc al Museu Marítim de Barcelona 
la V Jornada Recerca local, patrimo-
ni i història marítima organitzada 
pel mateix museu, la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catala-
na i l’Institut Ramon Muntaner.

La jornada, que se celebra cada 
dos anys, s’estructura entorn a la 
presentació d’una desena de re-
cerques al voltant del patrimoni i 
la història marítima dels territoris 
de parla catalana realitzades per 
investigadors vinculats a centres 
d’estudis i altres entitats de recer-
ca. La jornada es va iniciar amb la 
presentació “L’Inventari del Patri-
moni Cultural Immaterial a Catalu-
nya: diferents realitats territorials, 
una mateixa metodologia”, a càrrec 
de Lluís Puig, director general de 
Cultura Popular, Associacionisme 
i Acció Culturals del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya i president de l’IRMU, i va 
continuar amb una taula rodona 
amb representants dels diferents 
inventaris que s’estan realitzant a 
les Terres de l’Ebre, el Penedès i Me-
norca. 

Després va tenir lloc la presenta-
ció de dos dels darrers treballs gua-
nyadors del Premi Ricart i Giralt: “La 
marina mercant de vapor a Catalu-
nya (1834-1914), de Martín Rodrigo, 
i “Els senyors de la mar: tecnologia, 
cultura i gent de mar en l’expansió 
catalana a la mediterrània (1228 
-1410)”, de Mario Orsi. Posterior-
ment, com en les anteriors jornades, 
van tenir lloc les taules de presenta-
cions de recerques. D’entre aquestes 
presentacions destaquem la realitza-
da per David Moré de la Jornada de 

recerca L’obra pública i els seus pro-
fessionals (S. XVIII-XX). Biografies, 
projectes, impacte modernitzador, 
que tindrà lloc a Tossa de Mar els 
dies 7, 8 i 9 de juliol de 2017.

Per tancar l’any es va dissenyar el 
calendari del 2017 que, com haureu 
pogut observar, presenta algunes 
novetats amb l’objectiu de poder 
donar cabuda a totes les activitats 
que ens feu arribar.

Finalment, anunciar-vos que la 
XIII edició del Recercat tindrà lloc 
els dies 28, 29 i 30 d’abril de 2017 
a Reus i que esperem poder comptar 
amb la vostra presència. Enguany 
també presentarà novetats. Una 
de les que ja us hem anunciat és 
el fet que oferim als centres d’es-
tudis la possibilitat de produir uns 
pòsters-lones de 100 X 70 cm dedi-
cats als projectes recentment aca-
bats que triïn les entitats per tal de 
crear una exposició a l’interior de 
la carpa. L’objectiu d’aquesta ini-
ciativa és mostrar la diversitat de 
projectes que estan realitzant els 
centres i instituts d’estudis locals 
i comarcals dels territoris de par-
la catalana.Totes les entitats que 
estiguin interessades en realitzar 
aquest pòster, caldrà que ens facin 
arribar un document de Word en què 
s’hi indiqui el títol del projecte, la 
descripció (d’un total de 3.500 ca-
ràcters amb espais), 4 o 5 imatges 
i els logos que hi hagin d’aparèixer 
a l’adreça merce@irmu.org abans 
del divendres 10 de març de 2017. 
A banda, recordem que les entitats 
també poden començar a preparar les 
seves candidatures per als Premis Re-
cercat i que els premis són un reco-
neixement als centres d’estudis i a les 
persones que hi formen part.

m. Carme jiménez

direCtora de l’irmU

Presentació de la publicació del IX Espai Despuig. 11 de novembre. Móra la Nova.
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Nascut a Barcelona el 1933 és lli-
cenciat en Biologia per la Universitat 
Central de Barcelona.

Entre els anys 1959 i 1965 resideix a 
Estocolm (Suècia) i Reykjavík (Islàndia).

El 1965 comença a Arsèguel i a la 
Seu d’Urgell (Alt Urgell) els primers 
treballs de recerca i recuperació de 
l’acordió diatònic a Catalunya i els del 
cançoner de tradició oral al Pirineu, 
amb un recull de 1.600 cançons de 300 
cantants informants de 200 pobles i ca-
serius de l’Alta Ribagorça, la Val d’Aran, 
la Ribagorça Oriental, la Noguera, el Pa-
llars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, 
el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya, 
el Ripollès i la Garrotxa. Aquest treball 
es presenta en forma de 12 volums amb 
el títol genèric de A peu pels camins del 
cançoner.

El 1976 funda el festival internacio-
nal de música tradicional i popular de-
dicat a l’acordió Trobada amb els acordi-
onistes del Pirineu.

Ha estat guardonat amb nombro-
sos premis entre ells el Premi Nacional 
de Música Popular de la Generalitat de 
Catalunya (1994); el Premi Jaume I 
d’Actuació Cívica Catalana, per part de 
la Fundació Lluís Carulla, en el marc de 
l’Ajuntament de Barcelona, pels seus tre-
balls d’etnomusicologia (1998); la Creu 
de Sant Jordi (2001); el Premio Nacio-
nal de Folklore Agapito Marazuela, en el 
marc de la Universitat Antonio Macha-
do de Segovia (Castilla-León) (2002); el 
Premio Truco 2004, per part del festival 
de Música i Cultura Pirenaica (PIR), del 
Valle de Hecho (Osca) i el Premi Nacio-
nal de Cultura Popular (2004); el Premi 
“Joan Coromines”, atorgat per la Coor-
dinadora d’Associacions per la Llengua 
Catalana (CAL) (2008), el premi Josep 
Virós de la mostra de cinema de munta-
nya PICURT per la seva obra A peu pels 
camins del cançoner, en imatges (2014) 
i enguany el Premi Recercat.

Entre els anys 2005 i 2008 ha es-
tat membre del Consell de la Cultura 
Popular i Tradicional del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya.

L’any 2014 acaba l’edició – con-
certada amb la Direcció General del 
Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya – d’una col·lecció 

de 80 DVD’s amb el títol A peu pels 
camins del cançoner, en imatges.

Ha participat i participa en dife-
rents formacions musicals.

Que el va conduir cap a la musi-
cologia? Que el porta a fer recerca i 
promoure la recuperació de l’acordió 
diatònic i del cançoner tradicional 
del Pirineu?

La musicologia ha estat sempre 
present en la meva vida malgrat que, 
mai m’hi he dedicat professionalment. 
Sóc biòleg de professió, però la música 
m’ha interessat sempre des del punt de 
vista històric i cultural, i molt especi-
alment aquella íntimament relacionada 
amb la cultura popular a la que hi he 

dedicat cinquanta anys de la meva vida. 
Des de la meva infantesa i adoles-

cència a Santpedor (Bages), la música 
n’ha format sempre part: cantant de 
l’escolania, classes de solfeig i piano a 
Santpedor i a Manresa; convivència amb 
un germà violinista i guitarrista;estades 
freqüents a casa d’una tia meva profes-
sora i concertista de piano; aprenentat-
ge d’instruments de corda polsada... 

Quan l’any 1965 vaig decidir tornar 
al país, després de sis anys de residir 
a Estocolm (Suècia) i a Reykjavik (Is-
làndia) em vaig adonar que al nostre 
Pirineu hi havia un heretatge molt ric 
de cultura popular i tradicionals part 
del qual vaig suposar no era objecte de 
l’atenció que mereixia. I aquell mateix 

Entrevista a Artur Blasco

Blasco, Gaspar Viladomat i Esteve Albert, a les recuperades Caramelles d’Arsèguel, 1976.
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any em vaig posar a treballar en la re-
cerca i recuperació de l’acordió diatò-
nic –en aquells moments pràcticament 
desaparegut, i de la cançó tradicional 
oral, treball aquest actualment en pro-
cés de divulgació a través de discogra-
fia i de concerts per parts dels grups de 
música popular i tradicional, així com 
de l’edició de la col·lecció de 12 vo-
lums, A peu pels camins del cançoner, 
amb un contingut de 1600 cançons que 
he recollit personalment d’uns 300 can-
tants informants de més de 200 pobles 
i caserius de la Val d’Aran, Alta Riba-
gorça, Ribagorça Oriental, Pallars Jussà, 
La Noguera, Pallars Sobirà, Alt Urgell, 
Solsonès, Berguedà, Cerdanya, Ripollès 
i La Garrotxa. 

Com són els inicis de la Trobada? 
En pot fer un balanç d’aquests més de 
quaranta anys: quin és el seu origen i 
objectius, com s’ha transformat amb 
els anys, quins han estat els partici-
pants i els públics...

La primera Trobada va tenir lloc la 
nit del 2 d’agost de 1976 amb la única 
intenció de reunir a la plaça d’Arsèguel 
en un sopar de germanor, els pocs acor-
dionistes de diatònic que quedaven a 
l’Alt Urgell amb els que jo havia treba-
llat en la recerca del instrument. En la 
seva organització m’hi va ajudar un veí 
amic del poble: Gaspar Viladomat. 

Els acordionistes van venir amb el 
seu acordió, acompanyats de les seves 
famílies. A l’any següent no vàrem poder 
evitar el convocar de nou aquell acte 
degut a la insistència dels acordionis-
tes, i d’altre gent que s’hi volia afegir. 
I així va néixer, sense cap intenciona-
litat d’organitzar un festival,la Trobada 
amb els acordionistes del Pirineu, avui 
un referent a Europa, amb convenis de 
col·laboració mútua amb d’altres festi-

vals similars d’Europa i d’Amèrica. 
El balanç d’aquests és de quaranta 

anys de dedicació a la recuperació de 
l’acordió diatònic penso que és molt po-
sitiu pel fet que l’instrument està per-
fectament normalitzat i present, tant en 
la música de ball i de concert, com en la 
vida quotidiana dels nostres pobles del 
Pirineu i d’una bona part fora d’ell. Cal 
afegir-hi que la recuperació de l’acordió 
diatònic al País Valencià i a l’Aragó té el 
seu punt de partida en la nostra Trobada 
amb els acordionistes del Pirineu. 

Una altra conseqüència molt posi-
tiva de la recuperació de l’instrument 
és que l’acordió diatònic ha propici-
at la iniciació en la música de molta 
gent jove a la vegada que ha despertat 
l’afecció a molts d’altres instruments 
musicals de la nostra cultura popular 
i tradicional. 

Va ser pioner en la recuperació de 
la música tradicional al Pirineu, com 
valora el seu estat actual?

El balanç de la música tradicional al 
Pirineu és bo pel que fa a la seva de-
dicació per part de joves músics en les 
diferents modalitats instrumentals i del 
seu seguiment per part d’un sector de 
població que s’hi ha afeccionat gràcies a 
l’efecte pedagògic de la seva divulgació 

Però hi ha algunes mancances, com 
l’escassa o nul·la presència d’alguns 
instruments populars emprats en d’al-
tres temps, i de cantants intèrprets del 
nostre cançoner tradicional. 

Com creu que cal relacionar recer-
ca i divulgació en l’àmbit de la músi-
ca popular?

En la relació recerca- divulgació de 
la música popular hi plana sovint l’om-
bra del divorci. Mentre que la recer-
ca és fruit d’un propòsit d’assoliment 

d’objectius, la divulgació està sotme-
sa a diverses variables entre les quals 
hi ha el factor econòmic que hi juga 
sempre un paper decisiu. En aquest as-
pecte la vinculació de l’Administració 
pública, a través de criteris selectius, 
és gairebé sempre imprescindible. 

Que va suposar i que suposa actu-
alment l’acordió diatònic per la soci-
etat pirinenca?

Per la societat pirinenca l’acordió 
diatònic suposa actualment el retroba-
ment amb un passat cultural col·lectiu 
i el punt de partida d’una nova i cons-
tant recerca de les possibilitat musicals 
de l’instrument. 

L’acordió diatònic ha format part 
de la societat de muntanya durant 
cent anys. Una part molt important de 
la seva història es basa en aquest ins-
trument pel fet que la seva aparició a 
finals del s. XIX i començaments del s. 
XX va transformar el sistema de convi-
vència incrementant el grau de comuni-
cació de llurs veïnatges. 

Quins camins creu que encara es 
poden recórrer en la recerca de mú-
sica i cançons tradicionals, en cada 
territori? 

Pel que fa als camins a recórrer en 
la recerca de música i cançó tradicional 
penso que s’han de basar en l’aprofun-
diment de la informació continguda en 
els treballs de recerca realitzats, espe-
cialment en l’etapa compresa entre el 
Renaixement i el Barroc, i l’actualitat. 
Els camins a recórrer pel que fa a la 
recerca a través dels treballs de camp, 
són avui dia molt limitats per a no dir 
inexistents. 

m. Carme jiménez

direCtora de l’irmU

Premis Recercat. Vic 30 d’abril de 2016. Fotografia: Lluís Obiols.
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La mirada de l’Artur Blasco

“¿Qué te parece Artur?”, li diu 
adreçant-se a l’Artur Blasco el trikiti-
lari Kepa Junkera,durant la gravació 
d’un tema que l’acordionista basc 
incorporarà en un nou treball disco-
gràfic. Junkera ha vingut a Arsèguel 
a les portes del Nadal de 2016, a gra-
var “El Pardal quan s’ajocava”, una 
cançó que l’Artur Blasco va recollir fa 
anys d’Anton Sala, de Ca la Rossa, a 
Taús (Alt Urgell), i que amb la veu de 
l’Artur i la música d’un estol d’acor-
dionistes vinculats a l’Escola folk, 
quedaran gravats en la història de 
l’acordió al Pirineu, una història, tin-
guem-ho ben entès, de la qual l’Artur 
Blasco n’és en molta bona part inci-
tador i actor. A la pregunta del Kepa 
Junquera, que va acompanyada d’una 
mirada ferma i viva, l’Artur respon 
amb un moviment de cap afirmatiu 
i també amb una mirada expressiva, 
mentre el tècnic de so ens regala 
l’oïda amb les notes que acaben de 
sonar. Aquest: ¿Qué te parece Artur?, 
del Kepa Junquera, és una bella mos-
tra de respecte i de sentida conside-
ració, -com la que té el deixeble pel 
mestre-, cap a l’home de l’acordió al 
Pirineu i cap a la seva tasca, obrada 
ens els darrers cinquanta anys. Mig 
segle en la vida de l’Artur Blasco que, 
des dels seus 83 anys, porta plena 
de vitalitat i d’inquietuds envers les 
notes de l’acordió diatònic, salvat de 
l’oblit i la desaparició per ell, i igual-
ment per les cançons populars. En 
donen fe, d’aquesta activitat de sal-
vaguarda, que esdevé estudi i promo-
ció de la cultura tradicional, la cone-
guda i reconeguda internacionalment 
“Trobada amb els acordionistes del 
Pirineu”, celebrada cada estiu sense 
interrupció des de l’any 1976 a Ar-
sèguel i la publicació impresa dels 
volums que amb el títol genèric “A 
peu pels camins del cançoner”, fa 
recull de les 1.600 cançons escolta-
des de padrins i padrines, en nombre 
de 300, de tot un reguitzell de 200 
pobles de les comarques de la Vall 
d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars 
Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, 
la Cerdanya, el Berguedà, el Solso-

nès, el Ripollès i la Garrotxa. Aquesta 
col·lecció, es complementa amb les 
gravacions de so i imatge dels infor-
mants, enregistrades en tots aquests 
anys pel mateix Blasco, que la Con-
selleria de Cultura de la Generalitat 
ha digitalitzat i que des del 2015 són 
consultables per via telemàtica.

La mirada de l’Artur Blasco, que 
és una mirada a la seva vida, és 
rica, com poques, en vivències, en 
relacions humanes i en suggeridor 
bagatge cultural. La vida de l’Artur 
Blasco mereix un extens documen-
tal a través del qual els nostres ulls 
seguirien un periple igualment ex-
tens i apassionant per bona part de 
món, des de Santpedor, on de petit 
va començar a cantar fent d’escola-
net, passant per Berga, allà on fent 
el servei militar va recollir la prime-
ra cançó: “Els cigalons de Canalda”; 
seguint, a finals de la dècada dels 
cinquanta, per Estocolm, després a 
Islàndia i fins a les remotes terres 
de Groenlàndia, on treballant en un 
bacallaner, escoltava les notes d’un 
acordió que en tornar a Catalunya, i 
de manera casual, a la Seu d’Urgell, 
va tornar a escoltar, ara davant per 
davant de Ricard Muntaner, “El Fiter 
de Canelles”, el darrer acordionista 
que tocava als carrers i que, de la 
mà de l’Artur, va ser un dels parti-
cipants a la primera trobada dels 

acordionistes a Arsèguel, junt amb 
altres músics que van veure com 
podien mostrar públicament i envol-
tats de reconeixement i estima, els 
seus coneixements i el seu repertori 
particular. Així va ser com l’acordió 
diatònic, el de botons, majorment, 
va quedar fixat, va mostrar-se com 
un element socialitzador, com un 
element de la cultura tradicional pi-
rinenca a punt de no deixar rastre 
sense l’acció decidida i entusiasta 
de l’Artur Blasco, una acció sembra-
dora que ha donat fruits i plançons 
escampats arreu.

Si abans de Nadal, la mirada de 
l’Artur Blasco es relligava amb la 
del Kepa Junkera a Arsèguel, “cada 
vez que vengo a casa de Artur me 
parece que estoy en un santuario”, 
–ens confessava el Kepa–, després de 
Reis, a començament de 2017, l’Artur 
Blasco ha viatjat fins a Novosibirsk, 
a Sibèria. Allà ha participat en un 
festival d’acordió i allà els ha por-
tat a explicar la vida de l’acordió al 
Pirineu i les cançons tradicionals. De 
resultes, aquest estiu, en la Trobada 
dels Acordionistes, veurem la mirada 
de dos joves siberians que vindran a 
fer sonar l’acordió. Serà una fines-
tra més que l’Artur Blasco ens haurà 
obert perquè amb la nostra mirada 
puguem viure moments de cultura, 
d’aplec, de trobament, de retroba-
ment cíclic, que és la manera més 
senzilla i a la vegada més afermada 
de consolidació dels espais viscuts 
col·lectivament amb l’aire, les mira-
des i el pòsit cultural. 

La mirada de l’Artur Blasco, sem-
pre desperta i curiosa, reflecteix en 
l’imaginari comú la vivor de la mú-
sica com a lligam i factor de relació 
social. I ho fa amb una exigència i un 
rigor sense la qual la seva petja no 
deixaria el rastre ni tindria el ressò 
manifest que de fa molts anys, ens 
engresca i de retruc ens fa estimar la 
cultura musical tradicional i oral de 
les contrades pirinenques. 

jordi PasqUes CanUt

exCUrsionista i esCriPtor Actuació IX Col·loqui. Fons IRMU.
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L’any 2014 la Coordinadora de Cen-
tres d’Estudis de Parla Catalana i l’Ins-
titut Ramon Muntaner van arribar a un 
acord amb la Diputació de Barcelona 
per elaborar un diccionari biogràfic dels 
diputats de la Mancomunitat. Ens va 
semblar que entre les moltes propostes 
que sorgirien durant la commemora-
ció del centenari, podíem plantejar un 
tema de recerca nou i necessari. És ben 
cert que la majoria d’homes —diputats 
o no— que d’alguna manera personalit-
zen l’obra realitzada per la Mancomuni-
tat són coneguts i han estat biografiats. 
Però restava tot un gruix important, 
alguns dels quals podien ser coneguts 
a nivell local, però que en general i 
globalment se’n tenien poques referèn-
cies. Personatges que podien sorgir en 
qualsevol documentació de l’època en 
l’elaboració de recerques històriques —
locals o més generals— dels quals no 
en sabíem res o gairebé, fent cerques 
en obres de consulta. I el més impor-
tant no teníem una percepció global 
del conjunt. En bona part es tractava 
de identificar biogràficament els homes 
que d’alguna manera encarnaven la re-

presentativitat de cada districte elec-
toral, els que podien transmetre al ter-
ritori les aspiracions i els propòsits de 
la Mancomunitat i, a l’inversa, els que 
podien traslladar a la Mancomunitat les 
inquietuds i les necessitats del territori. 
Saber també el context familiar, profes-
sional, social i polític de la seva proce-
dència, les actuacions més remarcables 
de la seva actuació en els seus àmbits 
de vida i el paper que van jugar en el si 
de la institució. I també en molts casos 
oferir dades biogràfiques posteriors a la 
dissolució de la Mancomunitat, algunes 
que s’allarguen durant la república, la 
guerra i la dictadura franquista, amb 
realitats molt diferenciades. També s’ha 
procurat recollir referències de la seva 
obra personal, fotografies, retalls de 
premsa de llur actuació i d’altra docu-
mentació d’època que fos d’interès per 
a la reconstrucció de la seva biografia i 
alhora de la pròpia història de Manco-
munitat.

Per elaborar el projecte del diccio-
nari biogràfic es va partir de les rela-
cions dels resultats electorals provin-
cials del 1911 al 1923 inclosos en els 

apèndixs de llibre: La Mancomunitat de 
Catalunya i l’autonomia dirigit per Al-
bert Balcells amb la participació d’Enric 
Pujol i Jordi Sabater, editat l’any 1996 
per Proa. Partíem d’unes relacions que 
ens van servir per elaborar les llistes de 
tots els diputats entre 1911 i la substi-
tució dels diputats electes després del 
cop d’estat de Primo de Rivera. Llistes 
elaborades per districtes i províncies 
que veurem en la relació de sota. 

Cal dir que després d’haver realitzat 
totes les biografies dels diputats, s’han 
produït molt poques variacions en la 
llista. Algunes apreciacions en la cor-
recció o complementació d’algun nom 
o cognom i la inclusió o exclusió de 
poquíssims diputats. Per tant és partia 
d’una relació molt ajustada a la reali-
tat. En total 233 diputats. 

A partir d’haver configurat la rela-
ció de diputats per districtes i sabent 
en quines eleccions varen obtenir l’ac-
ta de diputat provincial es va comen-
çar a crear un equip de persones per 
a organitzar i distribuir la redacció de 
les biografies. Finalment l’equip que ha 
treballat en el projecte és el següent:

Els diputats de la Mancomunitat
Diccionari biogràfic il·lustrat

Joan Palau i Mañé (el Vendrell 1868-1924) di-
putat conservador dinàstic elegit pel districte 
de Tarragona-el Vendrell l’any 1913. 

Josep M. Gich i Pi (Tivissa 1887 – Barcelona 
1957). Diputat pel districte Falset-Gandesa per 
la Lliga Regionalista, elegit el 1923. 

Pacià Amiguet i Trius. Diputat pel districte 
Igualada-Vilafranca elegits el 1911 i el 1915 
en una llista del partit liberal monàrquic. 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA:
1. Arenys/Mataró 
2. Barcelona I
3. Barcelona II
4. Barcelona III
5. Igualada /Vilafranca
6. Manresa/Berga
7. Terrassa/Sabadell
8. Vic/Granollers
9. Vilanova/Sant Feliu

DIPUTACIÓ DE GIRONA:
1. Figueres
2. Girona
3. La Bisbal
4. Santa Coloma de Farners
5. Olot/Puigcerdà

DIPUTACIÓ DE LLEIDA:
1. Balaguer
2. Cervera/Solsona
3. La Seu/Sort
4. Lleida/les Borges Blanques
5. Tremp/Viella

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA:
1. Falset/Gandesa
2. Reus
3. Tarragona/el Vendrell
4. Tortosa/Roquetes
5. Valls/Montblanc
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COORDINADORS GENERALS: 
Enric Pujol i Josep Santesmases i Ollé

TARRAGONA
Coordinador: Eugeni Perea Simón
Col·laboradors: 
Pere Audi Ferrer
David Tormo Benavent
Roser Puig i Tàrrech
Manel Güell
Albert Curto Homedes 
Natividad Castejón Domènech

BARCELONA (DEMARCACIÓ) 
Coordinadora: Gemma Rubí 
Col·laboradors: 
Josep Camps, 
Celia Cañellas, 
Rosa Toran, 
Agustí Garcia-Larios, 
Mercè Renom, 
Montserrat Comas
Maties Ramisa
Laura Canalias Chorrero
Josep Lluís Martín Berbois
Pol Dalmau Palet
Jordi Pomés

LLEIDA
Coordinador: Jaume Barrull 
Col·laboradors: 
Josep Rubió Sobrepere
Quinti Casals 
Josep Armengol 
Joan Sagues San Jose 
Marc Macià Farré 
Jordi Creus Verni 
Àlvar Llobet
Daniel Fité Erill

GIRONA
Coordinador: Jordi Gaitx 
Col·laboradors: 
Jordi Bohigas

Xavier Carmaniu 
Maxi Fuentes 
Jordi Turró 

BARCELONA (CIUTAT)
Coordinador: Santiago Izquierdo 
Col·laboradors: 
Eduard Puigventós 
Gregor Siles i Molina 
Pau Vinyes Roig

Coordinació tècnica:
M. Carme Jiménez
Francesc Viso

Correcció:
Núria Grau

Suport informàtic:
Genís Carbó

Elaborar un diccionari biogràfic 
dels diputats que en van formar part 
ha estat una feina col·lectiva d’apro-
fundiment en el coneixement his-
tòric de la Mancomunitat. Els grans 
noms dels personatges capdavanters 
i responsables de l’obra de la Manco-
munitat, els grans dirigents polítics 
eren ben coneguts i fins tot populars. 
Tanmateix el coneixement d’un perí-
ode i/o d’una institució ha d’abastar 
tots els seus membres i arribar a tots 
els racons. Cal estudiar des de la do-
cumentació generada per la pròpia 
institució però també crear una tera-
nyina d’estudis locals que reflecteixin 
en les particularitats locals el període 
i els projectes locals o territorials vin-
culats, en part o en la seva totalitat 
a la Mancomunitat. D’aquí la impor-
tància del paper dels centres d’estudis 
en l’estímul i la publicació d’estudis 
d’abast local i comarcal.

La commemoració del centenari 
de la Mancomunitat ha servit per re-
conèixer la seva transcendència en el 
context del primer terç del segle XX, 
en el temps concret de la seva exis-
tència i en el desenvolupament histò-
ric posterior. És per això que la nostra 
contribució s’emmarca en cobrir una 
necessitat objectiva, no contemplada 
fins ara en el seu conjunt. 

Les commemoracions històriques 
han d’anar acompanyades d’un apro-
fundiment en la recerca que proporcioni 
millor i més complert coneixement. Per 
aquesta raó el plantejament del projec-
te de diccionari biogràfic està pensat 
i realitzat amb l’objectiu de treure de 
l’anonimat o del desconeixement glo-
bal els noms de molts dels diputats 
que havien participat com a diputats 
de la Mancomunitat, a partir de la seva 
elecció com a diputats provincials, en 
organisme fonamental que era l’Assem-
blea de la Mancomunitat. Instituïda el 
1914, formada per 96 diputats provin-
cials, dels quals 36 corresponien a la 
Diputació de Barcelona i 60 a les de 
Girona, Lleida i Tarragona (20 de ca-
dascuna). En nou anys, s’arribà a reu-
nir disset vegades. El mandat de cada 
diputat era de quatre anys. El conjunt 
dels diputats recollits en el diccionari 
són els que obtingueren l’acta de dipu-
tat provincial en les eleccions de 1911, 
1913, 1915, 1917, 1919, 1921 o 1923. 
En el cas dels primers els diputats ele-
gits participaren en el període de cons-
titució de la Mancomunitat de 1914. 

Actualment el projecte està aca-
bat en una primera fase, consultable 
al diccionari biogràfic il·lustrat en 
línia www.diputatsmancomunitat.cat. 
En aquests moment està pendent la 
possibilitat d’editar en paper el dic-
cionari biogràfic, amb la participació 
de les diputacions catalanes, en un 
volum il·lustrat d’unes 550 pàgines 
en un format similar a d’altres dicci-
onaris biogràfics que s’han publicat 
en les darreres dècades. Creiem que, 
amb tantes publicacions com es pro-
dueixen, aquesta seria una eina alho-
ra necessària, útil i exponencial de la 
capacitat de trenar col·laboracions 
en xarxa per a projectes d’envergadu-
ra i de país com creiem que és aquest.

joseP santesmases i ollé

CCePC

Carles Saura Castán. (El Pont de Suert 1885-
1962). Diputat de la Lliga Regionalista pel dis-
tricte Tremp-Viella.

Candidatura pel districte Valls-Montblanc de 
les eleccions de 1923.
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Després d’haver estat tancat du-
rant tres anys al públic, el 29 de ge-
ner de 2016 s’inauguraven les obres 
de rehabilitació de l’Arxiu Parroquial 
de Santa Maria del Pi, amb un acte 
acadèmic presidit pel rector de la ba-
sílica Mn. Gaietà de Casacuberta.

Unes obres d’adequació de l’espai 
de l’arxiu realitzades per garantir la 
conservació de la documentació, així 
com també per facilitar l’accés dels 
investigadors a aquest valuós patri-
moni documental de la història de 
la parròquia del Pi i per extensió de 
Barcelona.

Ubicat dins de la mateixa basíli-
ca, aquest és un dels arxius eclesi-
àstics més importants de la ciutat de 
Barcelona, amb la seva sala principal 
damunt de la Capella de la Sang, s’ac-
cedeix a ell a traves d’una enrevessa-
da escala construïda l’any 1764 que 
arrenca a tocar d’aquesta capella.

Però entrant a l’arxiu, cal pregun-
tar-se quina és la seva gènesi i el seu 
proveïment documental?

L’inici i desenvolupament és 
paral·lel al creixement de la parrò-
quia de Santa Maria del Pi, una insti-
tució amb més de mil anys d’història 
per una banda que fins entrat el segle 
XIX, la parròquia esdevingué en la 
seva jurisdicció com un dels centres 
principals de l’activitat social i gaire-
bé l’únic registre de població sistemà-
tic, —s’ha de tenir en compte que la 

documentació parroquial ha aportat 
durant anys una informació important 
complementària a la que ofereixen les 
institucions civils—. I com expliquen 
des de l’arxiu fins i tot, en alguns ca-
sos com ara en la beneficència, l’arxiu 
parroquial és la principal font de do-
cumentació.

Per l’altra, la parròquia de Santa 
Maria del Pi va ser la segona en im-
portància de la ciutat de Barcelona i 
la que tenia la jurisdicció més gran. 
Una jurisdicció que incloïa no sola-
ment la meitat de la ciutat dins de les 
muralles, si no que s’estenia pel pla 
fins al poble de Sants, on la parròquia 
d’aquest n’era sufragània. Incloent-hi 
també els suburbis de Jesús, la Creu 
Coberta, i els masos, cases i convents 
dispersos pel territori. El barri noble 
de la ciutat en època moderna, els 
carrers Portaferrissa i Canuda o la pla-
ça de Santa Anna, la zona del Raval i 
la Rambla amb l’Hospital de la Santa 
Creu i la casa de comèdies, així com 
un nombrós contingent de convents i 
institucions monàstiques com ara el 
Carme o el Jesuïtes de Betlem. Tenint 
també finalment influència sobre un 
ampli territori de la vila de Gràcia, 
barri extramurs de Barcelona.

Tot plegat va propiciar que l’arxiu 
parroquial recollís amb el temps un 
gran volum de documentació molt im-
portant, on els seus primers registres 
es remunten al segle XI, —però pel 

que expliquen ells mateixos— els pe-
ríodes més interessants són els del se-
gle XV al XVIII. A banda d’altres fons 
que a poc a poc s’han anat sumant 
a l’arxiu i que configuren el conjunt 
documental com únic i de gran valor.

Pel que fa a la documentació que 
disposa, aquesta va més enllà del que 
seria la normal d’un arxiu parroquial 
corrent, que serien els fons sagramen-
tals, en aquest cas és el resultat de 
la unió de l’arxiu de la Il·lustre Jun-
ta d’Obra, els laics que van gestionar 
l’edifici fins ben bé el segle XX, la Re-
verent Comunitat de Beneficiats, els 
encarregats de la pastoral de l’església 
i de la litúrgia i l’Ofici Diví, i els de les 
diferents corporacions que han anat 
existint associades a la Basílica en 
diversos moments de la seva història.

Un conjunt dividit o estructurat 
amb el seu fons principal, el de la 
parròquia de Santa Maria del Pi des-
glossat per la documentació de: la 
Junta d’Obra, la Reverent Comunitat 
de Beneficiats, de la Rectoria i Vica-
ria. Un segons fons de les entitats as-
sociades format per documentació de: 
l’Arxiconfraria de la Puríssima Sang  
—la més antiga de la Corona d’Ara-
gó—, el Gremi de Revenedors, el Gre-
mi d’Hortolans, el Gremi de Velluters o 
Velers, i l’Arxiconfraria dels Desempa-
rats. Un tercer fons de documentació 
adventícia format per documentació 
de: l’Associació de Comerciants del 

L’Arxiu Parroquial de Santa Maria de Pi

Sala principal d’estudi i consulta de l’arxiu. 
(Foto Josep Maria Contel)
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carrer Petritxol, l’Orfeó Laudate, i les 
Conferències de Sant Vicenç de Paül.

Tres fons als que cal sumar tam-
bé, l’apartat de col·leccions format 
per: el fons musical sobre la Capella 
de Música de Santa Maria del Pi amb 
uns 3.000 manuscrits musicals del s. 
XV fins el 1936 i del 1992 fins l’actu-
alitat, amb obres d’autors importants 
del segle XVII i XVIII. L’apartat bibli-
ogràfic format per: la Col·lecció bibli-
ogràfica de Joan Prats i Tomàs i Sant 
Josep Oriol, La Biblioteca històrica, 
la Biblioteca auxiliar. Tanca aquest 
apartat el fons Gràfic i Visual amb 
gravats i cartells impresos entre els 
anys 1500 i 2000 i el fons Fotogràfic.

Un conjunt documental que va 
començar a ser agrupat cap a finals 
del segle XIV, malgrat que l’església 
encara s’estava construint i que fou 
durant el segle XV quan es va siste-
matitzar els registres sagramentals 
i la documentació administrativa, 
censal i notarial. L’arxiu va seguir el 
seu curs fins arribar a l’època moder-
na, quan es compilen les consuetes i 
les actes de la Reverent Comunitat, 
moments en que paral·lelament apa-
reix l’arxiu de la Junta d’Obra com a 
entitat autònoma. A partir de l’any 
1764 amb la construcció d’uns espais 
pensats en aquell moment per acollir 
l’arxiu, es quan van fusionar-se els 
dos fons, que s’ubicaren a les noves 
instal·lacions i que han mantingut la 
seva activitat fins a l’actualitat.

Malgrat aquesta continuïtat, l’arxiu 
també va patir els fets revolucionaris 
que es van viure a Barcelona els pri-
mers dies de l’inici de la Guerra Civil 
Espanyola, el mes de juliol de 1939, 
quan un grup d’incontrolats va calar 
foc a la basílica, mentre aquesta cre-
mava, un escamot de voluntaris de la 
Biblioteca de Catalunya, entre els que 
hi havia Jordi Rubió i Balaguer i Pere 

Bohigas i Balaguer, destacats membres 
de les lletres i la cultura catalanes, ar-
riscant la seva vida van entrar per la 
teulada a les dependències de l’arxiu i 
van salvar gairebé la totalitat del fons 
documental d’aquells moments.

Un fet semblant va viure l’Arxicon-
fraria de la Puríssima Sang, que tenia 
la seva seu a la casa del davant de 
l’església, a la plaça del Pi, que també 
va estar a punt de desaparèixer i que 
fou salvat in extremis gairebé tot. Un 
arxiu que anys després s’incorpora a 
l’arxiu de la parròquia.

Tornant a l’Arxiu Parroquial del Pi, 
la documentació rescatada per aquest 
escamot, es va traslladar a Viladrau 
amb altres fons també rescatats. Al 
final de la guerra els documents van 
ser retornats a la basílica on Mn. Tri-
nitat primer i Mn. Joan Miralles en 
feren l’inventari i la catalogació fins 
l’any 1992. Una feina que va continu-
ar Núria Téllez amb un equip de dues 
persones més que s’encarregaren de 
la seva modernització, aplicant-hi les 
noves directrius arxivístiques.

D’entre els documents que es 
conserven n’hi ha un especialment 
important, el Llibre Negre, un com-
pendi o crònica de l’església que 
explica l’evolució de l’edifici i de la 
comunitat, començada l’any 1508. 
També cal ressenyar el fons de be-
neficència generat pel Bací del Po-
bre Vergonyant, un dels més antics 
d’Europa en el seu gènere. És aques-
ta una sèrie que es conserva ínte-
grament des de la seva fundació els 
primers anys del segle XV.

En quan a l’arxiu físic actual, 
aquest disposa de tres espais princi-
pals, dos un al costat de l’altre for-
mant una sola unitat i separats per 
un envà, destinats a sala d’estudi o 
consulta, oberts al públic i que també 
acull el despatx de treball i un altre 

més petit i a dos nivells, situat en 
l’espai resultant entre els contraforts 
de la part superior i exterior d’una ca-
pella lateral de l’església, que té la 
funció de dipòsit de la documentació 
que acull l’arxiu.

A grans trets aquesta és la distri-
bució de les seves sèries.

1- Reverenda Comunitat
 A. Procura d’Herències
 B. Bosser
 C. Arxiver
 D. Marmessoriesi Notarial

2- Il·lustre Junta d’Obra
 A. Notarial i Propietats
 B. Afers de la Junta, Obres i  

 Manteniment
 C. Comissions
 D. Prohoms d’Obreria

3- Rectoria
 A. Sacramental
 B. Rectors i Vicaris
 C. Rendes
 D. Manteniment

4- Parròquia
 A. Consell Pastoral

5- Associacions Pies

6- Arxius Privats

7- Materials Gràfics i audiovisuals

8- Fons Musical

9- Biblioteca

Fonts: Dossier de premsa i infor-
mació de l’Arxiu Parroquial de Santa 
Maria del Pi. 

joseP maria Contel

taller d’Història de gràCia

Sala d’accès dins de l’espai d’estudi i consulta 
de l’arxiu. (Foto Josep Maria Contel)

Espai de treball i dipòsit de la documentació de 
l’arxiu. (Foto Josep Maria Contel)

Dipòsit de la documentació de l’arxiu. (Foto 
Josep Maria Contel)
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A garbí del Cap de Salou s’hi troba 
el que els nostres pescadors coneixen 
com la Mar de Cambrils. Durant milers 
d’anys aquest ha estat un lloc privile-
giat per on diferents cultures hi han 
navegat i aprofitat la seva riba per 
construir casa seva. Recents excava-
cions al jaciment neolític cambrilenc 
del Cavet, situen en aquest indret del 
Camp de Tarragona una de les prime-
res comunitats de pagesos de la Pe-
nínsula Ibèrica ara fa 6800 anys. El 
coneixement del terreny per part del 
Centre d’Estudis Cambrilencs, creat a 
l’alba de l’actual democràcia, va per-
metre descobrir l’any 1996, un grapat 
de sílexs, fragments ceràmics i una 
destral de pedra, que foren comuni-
cats a l’incipient Museu d’Història de 
Cambrils, que aleshores començava a 
caminar. 

Avui, 20 anys després, Cambrils 
presenta, des del passat estiu, la 
mostra permanent “Cambrils: els orí-
gens” on, aquelles restes arqueològi-
ques neolítiques, es poden descobrir 
ja interpretades correctament, a la 
seu principal del Museu d’Història 
de Cambrils, al Molí de les Tres Eres. 
L’Institut Català de Paleoecologia 
Humana i Evolució Social (IPHES), 
responsable de les excavacions, ja ha 
publicat que es tracta de les primeres 
evidències d’uns pioners, portadors 
d’una cultura sedentària arribada des 
d’Orient, que combinaven la ramade-
ria amb el primer conreu de cereals a 
la riba occidental de la Mediterrània. 

Tot plegat els va fer recalar en aquest 
indret del Golf de Sant Jordi, després 
de setmanes de navegació amb pre-
càries embarcacions que estrenaven 
així un històrica ruta marítima que 
ens uneix amb el Golf de Lleó. 

Un museu de societat
La suma de voluntats i la gene-

rositat de totes les institucions im-
plicades, ha permès a Cambrils gaudir 
des del 2001 d’un museu al Registre 
de Museus de Catalunya, fet desgraci-
adament poc habitual al sud de Tarra-
gona. Ajuntament de Cambrils, Centre 
d’Estudis Cambrilencs i Cooperativa 
Agrícola de Cambrils, varen sumar an-
hels, edificis històrics, col·leccions 

patrimonials i personal propi per 
aconseguir que l’Organisme Autònom 
Municipal Museu d’Història de Cam-
brils fos una realitat. La participació 
i compromís conjunt en la presa de 
decisions a favor del patrimoni his-
tòric col·lectiu, ha permès evident-
ment crear un nou producte turístic 
cultural, però sobretot també, dispo-
sar d’una eina professionalitzada que 
potencia el coneixement del territori 
i la identitat, a partir del treball de 
base amb l’escola i les entitats locals.

La voluntat ha estat sempre de 
donar a conèixer diferents períodes 
de la història del municipi, a partir 
de tots els jaciments i els edificis ca-
talogats que s’anessin incorporant a 

Cambrils, un lloc amb història
per descobrir

La seu principal del museu al Molí de les Tres Eres, molí fariner hidràulic en funcionament.

Exposició arqueològica permanent recentment inaugurada. Taller familiar dedicat a la cultura de l’oli al Museu Agrícola de Cambrils
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una xarxa museística descentralitza-
da i propera a la ciutadania. És així 
com s’ha actuat (amb major o menor 
intensitat), en 15 referents del pai-
satge urbà on el Museu d’Història 
de Cambrils intervé directament en 
la gestió, o bé museïtzant-los, o bé 
posant-los en valor amb activitats 
puntuals requerides de reserva prèvia. 
Mancats de grans edificis fruit d’un 
humil origen col·lectiu, la quantitat 
i diversitat de monuments gestionats 
però, ens permet fixar la lupa del re-
lat històric, per exemple, en els page-
sos que el 1920 construïren un celler 
cooperatiu, o en les dones ateses al 
segle XVIII a l’Hospital de Cambrils, 
o en una de les comunitats pescado-
res més antigues de la Costa Catalana 
de Ponent, protegida per la Torre del 
Port, o en els esclaus que treballaven 
a la Vil·la Romana de La Llosa. 

Enxarxat
El treball multidisciplinar de mu-

seu local, amb molts fronts per aten-
dre, ha permès situar Cambrils també 
en el mapa museístic del país, a tra-
vés del treball cooperatiu amb ins-
titucions públiques similars. És així 
com formem part de la Xarxa de Mu-
seus de la Costa Catalana, dirigida pel 
Museu Marítim de Barcelona, i també 
de la Xarxa de Museus d’Història i Mo-
numents de Catalunya, encapçalada 
pel Museu d’Història de Catalunya. A 
més, ja estem treballant en l’encara 
no oficialitzada Xarxa de Museus del 
Camp de Tarragona i de les Terres de 
l’Ebre, impulsada per la Generalitat de 
Catalunya. Paral·lelament, el Museu 
d’Història de Cambrils actua de coor-
dinador de l’Antena del Coneixement 
del Campus Extens de la Universitat 
Rovira i Virgili a Cambrils. A més, 
manté relacions regulades mitjançant 
convenis amb el Club Nàutic Cambrils, 
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssi-
ca i l’IPHES.

Activitats per a tota la família
La visita als espais del Museu 

d’Història de Cambrils permet desco-
brir una altra cara del municipi, que 
sovint es desconeix, al tractar-se d’un 
destí turístic internacional lligat his-
tòricament al sol i la platja. És així 
com a l’estiu les activitats i els equi-

paments museístics amplien els hora-
ris que es poden conèixer a la web 
www.cambrils.cat/museu

Els espais oberts al públic de for-
ma habitual són el Museu Molí de les 
Tres Eres, la Torre de l’Ermita, la Torre 
del Port i la Vil·la Romana de La Llo-
sa. A més, amb visita concertada, es 
pot visitar en grup el Museu Agrícola 
de Cambrils, on es fa la degustació de 
l’oli d’oliva extra verge que produeix 
la cooperativa agrícola local. També 
es pot gaudir de la descoberta del 
Barri Antic gràcies a la visita guiada 
dedicada a la Ruta del Espais de la 
Guerra Civil a Cambrils, o també d’una 
visita teatralitzada a la Vil·la Romana 
de La Llosa.

Les opcions es complementen 
amb una proposta didàctica oberta 
als escolars en cada museu i en tres 
itineraris educatius urbans diferents 
dedicats a la Guerra Civil, a la figu-
ra del cambrilenc il·lustre Antoni de 
Gimbernat i a la Declaració Universal 
dels Drets Humans. Anualment es pro-
gramen activitats obertes a tothom, 
entre d’altres, les que s’incorporen al 
Festival Tarraco Viva, al Dia Internaci-

onal dels Museus o a les Jornades Eu-
ropees del Patrimoni. A més, després 
de l’estiu i conjuntament amb l’Arxiu 
Municipal de Cambrils, s’impulsa des 
de fa més de deu anys un Cicle de Me-
mòria per donar a conèixer diferents 
aspectes de la història del municipi, 
en la línia de recerca i divulgació so-
bre memòria històrica que desenvolu-
pen el Museu i l’Arxiu dins de la seva 
programació anual.

Tot plegat us pot ajudar a progra-
mar una visita diferent a Cambrils que 
permeti adonar-vos de la continuïtat 
de l’assentament humà en aquest 
indret. La presència d’aigua dolça, 
terres fèrtils, orografia suau, clima 
més que benigne tot l’any o llargues 
platges, han estat reclams no només 
vàlids per acostar-s’hi a l’estiu, sinó 
també per fer-hi arrels i estimar una 
zona del país com és el Camp de Tar-
ragona, convertit avui en terra d’aco-
llida a la recerca d’una identitat col-
lectiva. Hi esteu convidats!

gerard martí 
direCtor del mUseU d’Història de 

Cambrils

Fora dels museus, 
es treballa el pa-
trimoni immaterial 
en activitats com la 
“Festa de l’ormeig. 
Pesca tradicional de 
Cambrils”

Visita teatralitzada 
a la Vil·la Romana 
de La Llosa.
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Emeteri fabregat, Núria jané, Francesc 
mUrillo, Sònia roCa, Ramon roqUé, Anna 
I. serra, Sònia vaqUer i Jacobo vidal. Ar-
queologia i patrimoni industrial a les 
comarques de Tarragona. Valls: Institut 
d’Estudis Vallencs, 2016, 107 p.

Publicació àmpliament il·lustrada 
amb fotografies actuals realitzades per 
Sònia Vaquer i Francesc Murillo d’ele-
ments del patrimoni de totes les co-

marques de la demarcació de Tarragona. 
Obra coral coordinada pels membres de 
la Comissió de Salvaguarda del Patrimoni 
de l’Institut d’Estudis Vallencs que com 
s’esmenta al pròleg ha rebut l’encàrrec 
de la Diputació de Tarragona de «focalit-
zar la mirada en els testimonis silencio-
sos del nostre passat industrial recent». 

Aquesta focalització permet inse-
rir comarca a comarca una visió ge-
neral dels elements conservats en els 
respectius municipis i remarcar-ne 
en cada una d’elles alguns de més 
significatius. Com no podria ser d’al-
tra manera la varietat d’establiments 
industrials que afloren en l’estudi és 
alta, alguns d’ells lligades a la trans-
formació de la producció agrària, com 
ara tots els referits al tema del vi i els 
seus derivats: cellers, les fassines, al-
coholeres, destil·leries i fàbriques de 
licors. O dels cereals amb els molins 
fariners i farineres i també els molins 
arrossers. En quant als molins cal re-

marcar tots els elements de la indús-
tria paperera, els antics molins situats 
a les vores dels rius, les canalitzacions 
d’aigua dels que n’extreien la força i 
les farineres. Les bòbiles són uns al-
tres establiments molt comuns donada 
la necessitat de creació de materials 
per a la construcció. El llistat és molt 
ampli i s’omple gràficament de moltes 
xemeneies que romanen sovint com 
a únic element que ha perdurat de la 
fàbrica o establiment concret. Natural-
ment elements de la indústria tèxtil, 
lones, de les adoberies, dels molins 
d’oli o fàbriques de sabó. Escorxadors, 
químiques, forns de calç, mines... 

Treballs com aquests ens aporten 
una necessària visió general i són 
alhora un estímul per a emprendre 
localment noves recerques, sigui par-
ticularitzades en alguna instal·lació 
concreta o sigui sectorialment. 

joseP santesmases i ollé

Maite barCons reniU. La medicina tra-
dicional i popular a la Catalunya del 
Nord. Perpinyà. Edicions Trabucaire, 
2016, 172 p.

Em satisfà haver rebut l’encàrrec 
d’escriure aquesta ressenya, perquè fa 
uns mesos vaig descobrir aquest mag-
nífic llibre de la Maite Barcons, i al lle-
gir-lo, hi vaig descobrir una persona que 
ha dedicat uns quants anys de la seva 
vida al mateix tema d’estudi al qual, jo 
també n’hi he dedicat uns quants, en el 
meu cas al litoral Gironí de Catalunya. 
De fet, penso que indagar i escriure so-
bre la medicina tradicional i popular, no 
és només un objecte d’estudi d’un mo-
ment puntual de la vida, sinó que forma 
part d’un bagatge cultural que s’arrosse-
ga tota la vida, com ve avança Maite a 

les motivacions«...la meva àvia Caterina 
( nascuda a la Garrotxa) prenia cura dels 
meus germans i de mi, era remeiera i 
també ens senyava sovint». 

El germen del seu llibre, probable-
ment, sense ella sospitar-ho, estava 
sembrat en el sí del seu nucli primari, de 
la seva llar, que anà arrelant per trans-
missió oral, i se’n anà amb ella cap al 
Rosselló, on restà en guaret, fins a tro-
bar l’adob Universitari, que li permeté 
créixer i florir en aquestes 141 pàgines 
de gran interès, en tant que preserven 
uns coneixements i unes pràctiques mè-
diques populars, que corren el risc de 
perdre’s en l’oblit.

L’obra és el resultat d’un treball inicial 
de l’autora, sobre Vocabulari de les medi-
cines alternatives i Recull oral de tècniques 
i pregàries, que la portà a la necessitat 
d’ampliar l’estudi fent un extens treball 
de camp, iniciat en el marc d’un màster 
R-2 EEI (Estudis Europeus Internacionals) 
Études Catalanes Mobilités&Altérités, de la 
Universitat de Perpinyà, al departament 
de català, projecte dirigit per la doctora 
Martina Camiade.

Divideix l’obra en 8 capítols, més 
bibliografia i documents annexos. Al pri-
mer capítol, després de parlar de les mo-
tivacions, explica els plantejaments ini-
cials de la recerca bibliogràfica, repassa 
els conceptes actuals de les CAM ( me-
dicines complementàries i alternatives) i 
els tipus de medicines alternatives, com 
a parts integrants de l’ampli espectre de 
sistemes d’atenció, dintre el pluralisme 

assistencial actual a occident, qüestio-
nant-se fins a quin punt són hereves de 
les pràctiques tradicionals.

En el segon capítol, planteja el con-
cepte mateix de medicina tradicional i 
popular de manera diacrònica; descrivint 
termes com: bruixeria, curanderisme, 
folkmedicine, màgia o etnomedicina. En 
aquest capítol destaca també, el rol de 
la dona, l’ús de la llengua catalana lli-
gada a la pràctica d’aquesta medicina i 
com a element de cohesió social.

El tercer i quart capítols, els dedica 
als elements metodològics, i fa un repàs 
del marc històric des de l’Edat Mitjana 
amb la persecució de la bruixeria, fins 
a mitjans s. XX en què la dona va tenir 
l’oportunitat de cursar estudis universi-
taris i es va donar un canvi de model so-
cial amb més confort domèstic, passant 
pels oficis sanitaris de les dones a través 
de la història.

Els capítols 5 al 7 són dedicats al 
gruix pròpiament etnogràfic, de treball 
de camp, on recull les diverses entre-
vistes fetes a 2 etnòlogues, 2 guaridors 
nord-catalans i a 12 informants de la Ca-
talunya nord (7 dones i 5 homes), que 
són d’enorme interès testimonial.

Finalment, a l’apartat de síntesi i 
conclusions, insisteix en la importància 
de la dona com a transmissora d’aquest 
saber, la medicina popular com a part de 
la sociabilitat del poble i la llengua com 
a eix vertebrador.

rosa maria sUbirós teixidor



r e s s e n y e s  i  n o v e t a t s

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

Pau Castell granados. Història d’un 
Molí. L’origen del Comú de Particulars 
de la Pobla de Segur (1820-1835). La 
Pobla de Segur. Comú de Particulars, 
2015, 269 p. 

El llibre de l’historiador Pau Cas-
tell aprofundeix en el coneixement 
de l’origen del Comú de Particulars de 

la Pobla de Segur, una entitat actu-
alment viva i socialment activa. Els 
orígens de les entitats i associacions 
sovint plantegen moltes incògnites 
ja que, de conservar-se, no comen-
cen a generar documentació fins quan 
l’entitat està ja constituïda i per tant 
ens podem perdre les motivacions i 
l’entramat de moviments inicials. No 
és el cas d’aquest estudi ja que els 
seus inicis van lligats a continuats 
plets moguts a diferents instàncies 
per la Casa Llorens administradora 
en emfiteusi de l’únic moli fariner 
de la vila i dels drets privatius sobre 
l’aigua del Flamisell. Els conflictes 
—no violents— acostumen a gene-
rar molta més documentació que els 
períodes de calma, sobretot quan han 
d’intervenir-hi les administracions 
politiques, administratives, judicials, 
etc. Heus ací bona part de la riquesa 
d’aquest estudi.

Les circumstàncies polítiques ge-
nerals incideixen en gran mesura en 
fets locals com és el cas, permetent 
o condicionant el seu desenvolu-
pament. En concret el decret de les 
Corts de Cádiz de 6 d’agost d’abolició 

dels drets senyorials genera el con-
flicte amb la Casa Llorens que prete-
nia l’exclusivitat de la moltura de tots 
els grans produïts a la Pobla, molts 
dels quals contravenen anant a mol-
dre al terme de Claverol. Els anants i 
vinents dels avatars polítics de l’estat 
espanyol en el primer terç de segle 
XIX determinen en part l’evolució del 
conflicte i la seva resolució. Tanma-
teix sense la resolució ferma i conti-
nuada dels veïns de la Pobla no hau-
ria estat possible ni la constitució de 
la societat mancomunada «Particulars 
cap de cases veïns de la Pobla de Se-
gur», ni la compra a primers de 1822 
d’una peça de terra per construir-hi 
un molí comunal, ni la seva construc-
ció carregada de plets, de requeri-
ments, de conflicte constant exercida 
per la casa Llorens, la qual finalment 
no tindrà altra remei que cedir el seu 
molí al Comú de Particulars a canvi 
d’un cens anual. Més de la meitat del 
llibre el conforma un extens apèndix 
documental en el que s’ha fonamen-
tat l’estudi. 

joseP santesmases i ollé 

E. mallorqUí (coord.); M albà, Ll. ball-
llosera, X. CamPillo, J. formiga, D. graU, 
J. llinàs, M. martínez, J. mUndet, R. 
teixidor, Cinquanta-cinc llengües de 
passos oblidats i xarabascos. Els ca-
mins històrics de la plana selvatana 
(la Selva i el Gironès), 2 v. Santa 
Coloma de Farerns: Centre d’Estudis 
Selvatans (Estudis i Textos, 18 i 19), 
2015-2016, 300 + 364 (+ mapa ple-
gat vol. 2)

El projecte de rescat i documen-
tació dels camins històrics de la pla-
na selvatana, al sud de les terres de 

Girona, iniciat fa tres anys i liderat 
per Elvis Mallorquí, doctor en història 
medieval i vicepresident del Centre 
d’Estudis Selvatans, ha arribat a con-
formar dos grossos volums il·lustrats 
dins la col·lecció Estudis i Textos 
(núm. 18 i 19) del mateix centre. 

Els ha fet possibles, a més d’un 
disseny i una bona coordinació per 
part de Mallorquí, el treball assidu 
d’un equip d’estudiosos i arxivers, amb 
entrevistes i visites sobre el terreny; i 
han comptat amb el suport de molts 
ajuntaments implicats, de l’Institut 
Ramon Muntaner, el Consell Comarcal 
de la Selva, la Diputació de Girona i 
el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat, institucions 
que han vist en la recuperació dels ca-
mins històrics –al cap i a la fi, públics 
i que haurien de restar transitables– la 
llavor d’itineraris culturals, de natu-
ra i de salut, avui demandats per la 
ciutadania. X. Campillo hi aporta les 
implicacions jurídiques del cas, sovint 
desateses per les administracions. 

Sota el títol de Cinquanta-cinc llen-

gües de passos oblidats i xarabascos. 
Els camins històrics de la plana selva-
tana (la Selva i el Gironès), els dos vo-
lums situen sobre el mapa, il·lustren 
i documenten històricament tram a 
tram les rutes tradicionals que traves-
saven la plana selvatana de sud a nord 
(v. 1: Els camins vers la ciutat de Giro-
na) i els que ho feien d’est a oest (v. 
2: Els camins transversals). Es recupera 
el mot local “xarabasco” (camí fondo), 
no present als diccionaris.

La idea és successora del volum pu-
blicat pel Centre d’Estudis Selvatans el 
2005 Deu llegües de pols i roderes. El 
camí ral de Girona al Tordera (M. Bor-
rell, N. Figueras, J. Llinàs i E. Mallor-
quí), dedicat amb un format molt simi-
lar al camí principal que travessava la 
mateixa zona i que, amb traçats vari-
ats, encara ho fa amb el nom d’A2. No 
és qüestió de ponderar ara les virtuts 
del treball realitzat. Cal veure’l com 
una recerca útil i un exemple per a 
propostes similars en altres territoris. 

narCís figUeras
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novetats bibliogràfiques

ALVARADO COSTA, Joaquim / PAREJO 
MORUNO, Francisco Manuel. Indústria 
i comerç del suro. Els Torrellas de Tossa 
(1879-1923).  Quadern d’Estudis Tos-
sencs, 13. Centre d’Estudis Tossencs 
(Tossa de Mar, 2016). 654 pàg. ISBN 
978-84-941951-4-3

ARTAL, Eva / CASTELLÓ, M. Teresa / 
MONTANÉ, Maria / VEA, Mercè / JOR-
NET, Joaquim. Els anjubs de la Torre 
de l’Espanyol: Construccions de pedra 
seca del paisatge agrari de secà. Cen-
tre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (La 
Torre de l’Espanyol, 2016). 201 pàg. 
ISBN 978-84-617-4144-1

CASELLAS i PIQUET, Miquel. 2n Recull 
d’autors espluguins o relacionats amb 
Esplugues de llobregat. Grup d’Estu-
dis d’Esplugues / Crònica de la vida 

d’Esplugues (Esplugues de Llobregat, 
2016). 12 pàg. 

DD.AA. Andorra i els petits estats d’Eu-
ropa. 28a Diada andorrana XLVII Uni-
versitat Catalana d’Estiu. 22 d’agost 
del 2015. Prada de Conflent.   Soci-
etat Andorrana de Ciències (Canillo, 
2016). 211 pàg. ISBN 978-99920-61-
28-2

DD.AA. Homenatge a Maria Rosa 
Alonso. Aportacions a la dansa cata-
lana 2014.   Esbart Català de Dansai-
res (Barcelona, 2016). 151 pàg. ISBN 
978-84-617-4245-5

DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 
404. Fundació Roca i Galès (Barcelo-
na, juliol 2016). 28 pàg. ISSN 1133-
8415

DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 
404. Fundació Roca i Galès (Barce-
lona, setembre 2016). 28 pàg. ISSN 
1133-8415

DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 
404. Fundació Roca i Galès (Barce-
lona, octubre 2016). 28 pàg. ISSN 
1133-8415

DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 
404. Fundació Roca i Galès (Barcelo-
na, novembre  2016). 28 pàg. ISSN 
1133-8415

DD.AA. Cooperació Catalana. Núm. 
404. Fundació Roca i Galès (Barce-
lona, desembre 2016). 28 pàg. ISSN 
1133-8415

DD.AA. El sentit del folklore, avui. Vin-
tenes Jornades de la Societat Andorra-

ALVARADO, Joaquim; PAREJO, Fran-
cisco Manuel. Indústria i comerç del 
suro. Els Torrellas de Tossa (1879-
1923). Centre d’Estudis Tossencs. 
Tossa de Mar. 2016.

Quaderns d’Estudis Tossencs és la 
col·lecció de reconeguda trajectòria 
en l’àmbit de la recerca editada pel 
Centre d’Estudis Tossencs que l’any 
passat va arribar al número 13. Els 
descendents d’una família vinculada a 
la indústria del suro van voler treure 

a la llum la prolífica trajectòria vital 
i empresarial dels seus avantpassats 
que s’havien mogut entre Girona i Cà-
ceres. El resultat ha estat la mono-
grafia Indústria i comerç del suro. Els 
Torrellas de Tossa (1879-1923), obra 
de l’historiador gironí Joaquim Alva-
rado i del professor d’Història Econò-
mica de la Universitat d’Extremadura, 
Francisco Manuel Parejo Moruno.

Sovint la història de Catalunya és 
víctima de la mirada centralista bar-
celonina que redueix la industrialit-
zació del país al tèxtil, sense valorar 
la importància que altres sectors van 
arribar a assolir, com foren els aiguar-
dents al camp de Tarragona o el suro 
a les comarques de Girona. La reali-
tat del país ha estat i és molt més 
polièdrica. La primera guerra mundial 
que tan va engreixar la burgesia tèxtil 
barcelonina va sembrar de misèria les 
terres sureres, on com en el cas de 
Tossa va acabar marcant la desapari-
ció d’aquesta indústria. 

El llibre de 657 pàgines investiga 
la petja de Dalmau Torrellas Pujol i els 
seus tres fills Pere, Camilo i Secundino 
Torrellas Nadal, iniciats en el món del 
suro el 1879, època en la qual aques-
ta indústria fins llavors molt artesana 
visqué un salt endavant que l’abocà 
a un procés d’industrialització. Per 

aquest gran canvi calia sortir del 
propi territori on la matèria prima es 
mostrava insuficient i anar-la a cercar 
a les grans zones productores del sud 
peninsular. D’aquí el seu establiment 
a Extremadura, tot i que també faran 
negocis al nordoest d’Andalusia. Els 
Torrellas eren fabricants però excel-
liren en la comercialització del suro. 
Per això la seva trajectòria empresa-
rial al llarg de més de quaranta anys 
els portà a establir negocis a diversos 
països i a obrir sucursals a Alemanya 
i Anglaterra.

En el llibre hom hi trobarà nom-
broses informacions inèdites i inno-
vadores respecte la vila de Tossa i la 
indústria surera catalana, a més d’un 
àlbum fotogràfic molt preuat i un 
apèndix documental que serà útil a 
futures recerques d’altres investiga-
dors d’arreu.

El Centre d’Estudis Tossencs està 
treballant en aquests moments en di-
verses monografies que garanteixen 
noves publicacions per als propers 
anys, el que contribueix de manera 
decidida a ser una de les poblacions 
catalanes amb un millor coneixement 
del seu passat històric.

david moré agUirre
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na de Ciències.   Societat Andorrana 
de Ciències (Canillo, 2016). 141 pàg. 
ISBN 978-99920-61-27-5

DD.AA. El Sot de l’Aubó. Núm. 57. 
Centre d’Estudis Canetencs (Canet de 
Mar, setembre 2016). 56 pàg. ISSN 
2013-6285

DD.AA. El Sot de l’Aubó. Núm. 58. 
Centre d’Estudis Canetencs (Canet de 
Mar, desembre 2016). 30 pàg. ISSN 
2013-6285

DD.AA. Fonts. Núm. 67. Centre d’Es-
tudis Argentonins Jaume Clavell (Ar-
gentona, juliol 2016). 34 pàg. ISSN 
1887-9381

DD.AA. Fonts. Núm. 68. Centre d’Es-
tudis Argentonins Jaume Clavell (Ar-
gentona, octubre 2016). 38 pàg. ISSN 
1887-9381

DD.AA. Fulls del Museu Arxiu de San-
ta Maria. Núm. 116. Museu Arxiu de 
Santa Maria (Mataró, octubre 2016). 
40 pàg. ISSN 0212-9248

DD.AA. La Resclosa. Núm. 20. Cen-
tre d’Estudis del Gaià (Vila-rodona, 
2016). 156 pàg. ISSN 1886-4791

DD.AA. La Transició a Ontinyent. Ins-
titut d’Estudis de la Vall d’Albaida 
(Ontinyent, 2015). 28 pàg. 

DD.AA. L’Erol. Núm. 128. Electrici-
tat. Llum i força. Àmbit de Recerques 
del Berguedà (Berga, 2016). 72 pàg. 
ISSN 0212-445

DD.AA. L’Erol. Núm. 129/130. Que-
ralt. Un paisatge patrimonial. Àmbit 
de Recerques del Berguedà (Berga, 
2016). 200 pàg. ISSN 0212-445

DD.AA. Lo Floc.  Núm. 216. Abril - 
juny 2016. Centre d’Estudis Riudo-
mencs Arnau de  Palomar (Riudoms, 
2016). 52 pàg. ISSN 2014-4830

DD.AA.  Mestall. Núm. 39. Associació 
d’Història Rural. (Girona 2015). 16 
pàg. ISSN 2462-5345

DD.AA. Modilianum. Núm. 54. Asso-
ciació cultural Modilianum (Moià, 
2016). 96 pàg. ISSN 1130-1252

DD.AA. Premis Arnau de Palomar de 
narrativa breu i poesia (1989 – 2014).  
Quaderns de Divulgació Cultural, 29.  
Centre d’Estudis Riudomencs “Arnau 
de Palomar”  (Riudoms, 2015). 202 
pàg. ISBN 978-84-608-5006-9

DD.AA. Randa.  Núm. 76. Miscel-
lània Josep Miquel Vidal Hernández / 
5. Institut Menorquí d’Estudis / Pu-
blicacions de l’Abadia de Montserrat 
(Barcelona, 2016). 176 pàg. ISSN 
0210-5993

DD.AA. Randa.  Núm. 77. Homenatge 
a Pere Gabriel / 1. Institut Menorquí 
d’Estudis / Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat (Barcelona, 2016). 169 
pàg. ISSN 0210-5993

DD.AA. Temps de Franja. Núm. 130. 
Iniciativa Cultural de la Franja (Ca-
laceit, juliol - agost 2016). 20 pàg. 
ISSN 1695-7709

DD.AA. Temps de Franja. Núm. 131. 
Iniciativa Cultural de la Franja (Ca-
laceit, juliol - agost 2016). 20 pàg. 
ISSN 1695-7709

DD.AA. Temps de Franja. Núm. 132. 
Iniciativa Cultural de la Franja (Cala-
ceit, gener 2017). 20 pàg. ISSN 1695-
7709

FUENTES MILÀ, Sergio. Josep Domè-
nech i Estapà. Últim arquitecte mu-
nicipal de Sant Andreu de Palomar 
(1883-1897).  Llibre de Finestrelles, 
9.  Centre d’Estudis Ignasi Iglésias  
(Barcelona, 2016). 144 pàg. ISBN 
978-84-617-5607-0

GALLIAND MORA, Cédric / MARTÍNEZ 
INTILLARQUE, Pere. L’organització 
del territori de Riudoms en època ro-
mana. La Centuriació.  Quaderns de 
Divulgació Cultural, 28.  Centre d’Es-
tudis Riudomencs “Arnau de Palomar”  
(Riudoms, 2014). 125 pàg. ISBN 978-
84-6176-2671-4

GARRICH, Montserrat. De pagès a tí-
pic. 100 anys dels vestits de l’Esbart 
Català de Dansaires.  Esbart Català de 
Dansaires (Barcelona, 2016). 16 pàg. 

GARRICH, Montserrat / BALLÚS, Glò-
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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 Festiu Catalunya. Fundació Privada (Barcelona)
7. Associació Catalana de Documentació Històrica Patrimonial i Fami-

liar (Sant Vicenç de Castellet)
8. Associació Cultural Baixa Segarra (Santa Coloma de Queralt)
9. Associació Cultural del Matarranya (Calaceit)
10. Associació Cultural del Montserrat (Collbató)
11. Associació Cultural “Modilianum” (Moià)
12. Associació de Cultura del Comú de Particulars (la Pobla de Segur)
13. Associaació d’Estudis Torellonencs (Torelló)
14. Associació d’Història Rural  (Girona)
15. Associació Grup de Recerca de Cerdanya (Puigcerdà)
16. Associació Mirmanda (Figueres – El Soler)
17. Ateneu Popular de Calonge (Calonge)
18. Centre de Recerca Històrica del Poble-sec - CERHISEC (Barcelona)
19. Cercle de Recerques i Estudis “Mogoda” (Santa Perpètua de Mogoda)
20. Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover)
21. Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell (Argentona)
22. Centre d’Estudis Beguetans (Begues)
23. Centre d’Estudis Cadaquesencs (Cadaqués) 
24. Centre d’Estudis Canetencs (Canet de Mar)
25. Centre d’Estudis Centellencs (Centelles)
26. Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (Banyoles)
27. Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (Sant Feliu de Llo-

bregat)
28. Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès (Ripoll)
29. Centre d’Estudis Comarcals del Segrià (Artesa de Lleida)
30. Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (Igualada)
31. Centre d’Estudis d’Altafulla (Altafulla)
32. Centre d’Estudis d’Avià (Avià)
33. Centre d’Estudis de Gavà (Gavà)
34. Centre d’Estudis de Granollers (Granollers)
35. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà (Montblanc)
36. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (Flix)
37. Centre d’Estudis de les Garrigues (les Borges Blanques)
38. Centre d’Estudis de l’Hospitalet (l’Hospitalet de Llobregat)
39. Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant  (L’Hospitalet de l’Infant)
40. Centre d’Estudis de Montjuïc (Barcelona)
41. Centre d’Estudis de Sant Cebrià (Sant Cebrià de Vallalta)
42. Centre d’Estudis de Sant Pere de Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor)
43. Centre d’Estudis del Bages (Manresa)
44. Centre d’Estudis del Besòs-Canyet (Badalona)
45. Centre d’Estudis del Gaià (Vila-rodona)
46. Centre d’Estudis del Lluçanès (Prats de Lluçanès)
47. Centre d’Estudis del Priorat (Torroja)
48. Centre d’Estudis del Voltreganès (Sant Hipòlit de Voltregà)
49. Centre d’Estudis dels Ports (Morella)
50. Centre d’Estudis de Subirats (Subirats)
51. Centre d’Estudis d’Isona i Conca Dellà (Isona)
52. Centre d’Estudis d’Ulldecona (Ulldecona)
53. Centre d’Estudis Escalencs (l’Escala)
54. Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (Terrassa)
55. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias (Barcelona)
56. Centre d’Estudis Lacetans (Solsona)
57. Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar)
58. Centre d’Estudis Locals d’Alaior - Fòrum 3r Mil·lenni (Alaior)
59. Centre d’Estudis “Lo Lliscó” (Mas de Barberans)
60. Centre d’Estudis Martorellencs (Martorell) 
61. Centre d’Estudis Molletans (Mollet del Vallès)

62. Centre d’Estudis Mont-rogencs (Mont-roig del camp)
63. Centre d’Estudis Planers (Santa Bàrbara)
64. Centre d’Estudis Ribagorçans (Benavarri)
65. Centre d’Estudis Riudomencs “Arnau de Palomar” (Riudoms)
66. Centre d’Estudis Santjustencs (Sant Just Desvern)
67. Centre d’Estudis Selvatans (la Selva del Camp)
68. Centre d’Estudis Selvatans (Santa Coloma de Farners)
69. Centre d’Estudis Seniencs (la Sénia)
70. Centre d’Estudis Sinibald de Mas (Torredembarra)
71. Centre d’Estudis Tossencs (Tossa de Mar)
72. Centre de Documentació. Ecomuseu dels Ports (Horta de Sant Joan)
73. Centre de Lectura de Reus (Reus)
74. Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà” (Mollerussa)
75. Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà (Montblanc)
76. Centre Miró de Mont-roig del Camp (Mont-roig del Camp)
77. Centre Picasso d’Orta - Associació UNESCO (Horta de Sant Joan)
78. Cercle d’Estudis Històrics i Socials “Guillem Oliver” del Camp de Tar-

ragona (Tarragona)
79. Circare. Grup de Recerca Històrica (Barcelona)
80. Col·lectiu de Recerques Arqueològiques de Cerdanyola (Cerdanyola)
81. Consell Cultural de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu)
82. El bou i la mula (Premià de Mar)
83. Esbart Català de Dansaires (Barcelona)
84. Fundació Arnau Mir de Tost (Àger)
85. Fundació Bosch i Cardellach (Sabadell)
86. Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (Lleida)
87. Fundació Roca i Galès (Barcelona)
88. Grup d’Estudis d’Esplugues (Esplugues de Llobregat)
89. Grup d’Estudis Hortariu de l’Ateneu Popular de Ponent (Lleida)
90. Grup d’Estudis Locals (Sant Cugat del Vallès)
91. Grup d’Estudis Sitgetans (Sitges)
92. Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze (Sant Quirze del Vallès)
93. Grup de Recerca de Cervelló (Cervelló)
94. Grup de Recerca Folklòrica d’Osona (Folgueroles)
95. Grup de Recerques de les Terres de Ponent (Sant Martí de Maldà)
96. Grup d’Història del Casal (Mataró)
97. Institut d’Estudis Baleàrics (Palma de Mallorca)
98. Institut d’Estudis Ceretans (Puigcerdà)
99. Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (Pedreguer)
100. Institut d’Estudis Comarcals del Montsià (Amposta)
101. Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (Ontinyent)
102. Institut d’Estudis del Baix Cinca (Fraga)
103. Institut d’Estudis del Baix Empordà (Sant Feliu de Guíxols)
104. Institut d’Estudis Eivissencs (Eivissa)
105. Institut d’Estudis Empordanesos (Figueres)
106. Institut d’Estudis Gironins (Girona)
107. Institut d’Estudis Penedesencs (Vilafranca del Penedès)
108. Institut d’Estudis Vallencs (Valls)
109. Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Girona)
110. Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (Adrall)
111. Institut Menorquí d’Estudis (Maó)
112. Museu Arxiu de Santa Maria - Centre d’Estudis Locals de Mataró 

(Mataró)
113. Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida (Lleida)
114. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (Olot)
115. Patronat d’Estudis Osonencs (Vic)
116. Societat Andorrana de Ciències (Andorra la Vella)
117. Societat Arqueològica Lul·liana (Palma de Mallorca)
118. Taller d’Història de Gràcia. Centre d’Estudis (Barcelona)
119. Taller d’Història del Clot – Camp de l’Arpa (Barcelona)
120. Terra dels Avis (Elna)
121. Tot Història Associació Cultural (Barcelona)
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