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editorial

Frontissa, mirar enrere per viure endavant
L’obtenció de coneixement a partir de la
recerca quan enfoca la mirada a l’espai local
el dota d’una riquesa impagable, necessària i imprescindible. Sense coneixement els
llocs esdevenen muts, com imatges fredes
darrere les quals no existeix la comprensió del passat. A El Danubi Claudio Magris
escrivia: «… no és la successió dels moments sense història que crea història, sinó
les correlacions i els afegits que hi aporta
la historiografia. La vida, deia Kierkegaard,
només es pot entendre mirant enrere, tot i
que s’ha de viure mirant endavant —o sigui, cap a coses que no existeixen».
Ens cal assumir les herències amb un
coneixement aprofundit per conformar les
realitats del present i per encarar i assegurar amb dignitat el futur, localment
i planetàriament. Els centres d’estudis
«entenem mirant enrere» i en fer-ho no
només generem coneixement sinó que
també interpretem el passat i amb aquest
pòsit impagable constantment generem
opinió —verbal o publicada— sobre la
realitat del present. I és amb les nostres
actituds personals i col·lectives com apostem per fer possible un futur amb garanties de sostenibilitat.
La informació de la praxi política partidista, amb les seves virtuts i també amb
moltes misèries ètiques i intel·lectuals
—com anem comprovant diàriament—

gairebé ens abassega obsessivament. Els
mitjans de comunicació públics i privats hi
dediquen moltes planes o pantalles, en la
descripció, la interpretació, la manipulació
o la mentida. També en la invenció de la
realitat per imposar concepcions ideològiques pròpies o properes a un feixisme modernitzat i mal dissimulat.
Precisament perquè els centres d’estudis hem generat coneixement i perquè hem
posat la mirada damunt dels nostres territoris —sense oblidat els contextos generals— nosaltres som persones amb opinió
ben formada, temàticament diversa i conceptualment plural. Opinió que es genera
en un lloc, un temps i unes circumstàncies
personals i col·lectives concretes.
L’aposta de la versió digital de Frontissa iniciada ara fa deu mesos és justament
aquesta: generar i transmetre coneixement
i opinió formada d’una punta a l’altra dels
Països Catalans, en les centralitats i les
perifèries. Sabem que la riquesa del coneixement i de l’opinió de persones que giren al voltant dels centres és transferible
com a cas concret i com exemple que ens
interpel·la. Sabem, també, que la mirada
local, si és profunda, és també una mirada
global que enriqueix la nostra condició humana. Més o menys aquest és el propòsit
de la Frontissa que entre tots podem fer
girar.

Plafons de l’exposició «Patrimoni contra les cordes» de la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià.
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des de la universitat

Ja fa un temps que estudis històrics, literaris o artístics han començat a posar el focus a recuperar
la memòria i el paper de les dones,
la veu de les quals havia estat sistemàticament negada, oblidada o
ignorada. L’emergència dels anomenats «estudis de gènere» ha estat un
esperó perquè disciplines diverses
apliquin aquesta nova mirada, tant
des d’un punt de vista més científic
i acadèmic com des d’un angle més
divulgatiu. Aquest 2021 ha sortit
un llibre intitulat Dones al marge.
Bruixes i altres històries d’estigma i
oblit, de la periodista Ivet Eroles,
que fa un recull de perfils femenins
de diverses èpoques, que tenen com
a denominador comú que no són
dones conegudes o que haguessin
tingut un paper especialment rellevant en algun camp concret. Fins i
tot pot considerar-se que es tracta ja
no pas només de dones processades
per bruixeria, sinó de dones «marginals», però que d’alguna manera i
en alguns casos també vol dir «lliures». És per això que em va agradar
trobar-hi la semblança de la Conxita
Català de Farrera, una dona que va
defugir el matrimoni i la maternitat,
però que això no la va fer renunciar
a la praxi i expressió d’una sexualitat
molt més lliure i desacomplexada, ni
a una llibertat creativa que fou inspiració per als joves que, com la Cesca
i el Lluís, arribaren fa anys a aquest
poble del Pallars Sobirà per crear-hi el
Centre d’Art i Natura. En el relat sobre
la Conxita hi prenen una gran importància els seus brodats i les trobades
entre dones per cosir en què s’endegaven les confidències: «de les coses
grosses que tothom dissimulava, com
els embarassos no desitjats i els abusos, que de vegades es produïen dins
les famílies», diu la Cesca Gelabert.
D’altra banda, de la part del llibre dedicada a les «bruixes» processades, em quedo amb la figura
de la vídua Redorta de Menàrguens,
que inspirà també l’artista pladur-

gellenca Olga Olivera-Tabeni per
al projecte anomenat «Temptativa
d’inventari» (2018), on parla de la
importància dels «espais» que van
ocupar aquestes dones «i que encara avui són espais rebels, trencats,
disruptius, discontinus i abstractes,
de restes amagades entre matolls, de
pràctiques sexuals il·lícites, de cau
d’amants [...]. Espais en desús, en
les vores esborrades del món productiu». Però potser la història més
trista, per encara prou recent i feridora, és la de la jove Nati Ginesta d’Escalarre, violada i assassinada
per soldats franquistes i enterrada a
una fossa comuna de l’Hostal d’Aidí.
Com visqueren i patiren les dones la
guerra en la cruesa de la rereguarda,
entre la por, l’espera i la incertesa?
D’altra banda, fa pocs anys i amb
un gran interès per al món artístic,
s’ha recuperat la figura de Josefa
Tolrà, que va néixer i morir (18801959) a Cabrils del Maresme i que era
una dona senzilla, que va perdre dos
dels seus tres fills: un de malaltia i
un altre en un camp de concentració
durant la guerra civil, la qual cosa
va dur-la a una forta depressió. Un
parent amb vincles espiritistes li va
recomanar que agafés un bloc o una
llibreta i escrivís el que unes suposades «veus» li deien. És així com
va començar a escriure, dibuixar i
fins i tot brodar aquestes «inspiracions» mediúmiques, utilitzant diversos tipus de suports, de manera
que sense haver rebut mai cap tipus
de formació artística les seves obres
van cridar l’atenció d’Antoni Tàpies, de Modest Cuixart i sobretot de
Joan Brossa. El cas és que malgrat
que l’any 1956 se li va fer una exposició a la Sala Gaspar de Barcelona
(que només va durar una sola nit, la
del 18 de setembre), el seu nom va
romandre en l’oblit fins que el 2013
se li va dedicar una exposició a Can
Palauet de Mataró, a cura de Pilar
Bonet i que es deia «Josefa Tolrà.
Mèdium i artista», que després va

fotografia Juanma Ramos

De microhistòries, intrahistòries i memòries:
la veu de les dones, objecte de recerca

viatjar a Lleida i a Tarragona. L’any
2020 se’n va fer una altra a la Fundació Brossa, que ha donat lloc a una
publicació recent que es diu La mèdium i el poeta: una conversa astral
entre Josefa Tolrà i Joan Brossa.
Personalment, la recuperació de
la figura de la maresmenca Tolrà
m’ha recordat força la fascinació que
desperta també el personatge de la
«Lídia de Cadaqués», peixatera empordanesa i dispesera d’Eugeni d’Ors,
amb qui sembla que s’obsessionà fins
a veure’s ella mateixa «encarnada»
en La ben plantada o en suposats
missatges xifrats en les glosses que
publicava Ors com a Xènius. Dalí i
Lorca també s’hi interessaren, per bé
que finalment la Lídia morí pobra,
sola i oblidada a un asil d’Agullana.
Identitats femenines recuperades
d’una manera o altra i que constitueixen una font potencial per recerques efectuades pels centres d’estudis, també en el marc de recuperació
d’un tipus d’històries i memòries des
del que ara se’n diu «els marges».
Atrevim-nos, doncs, a girar la mirada cap a aquestes històries i dones
quotidianes: tindrem, segurament,
sorpreses fascinants.
Maria Garganté Llanes
Universitat Autònoma de Barcelona/
L’espitllera. Fòrum d’Estudis Segarrencs
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una imatge, una història

El Marquet de les Roques
a la Vall d’Horta al Vallès

El Marquet de
les Roques.
Foto: Josep
Alavedra

Mai no oblidaré les nits d’agost al
Marquet de les Roques, al fons de la
Vall d’Horta, sota el Montcau. El Marquet és un castell construït amb la
pedra vermellosa del país, combinada
amb el maó vist. És obra de l’arquitecte Batllevell i va ser un capritx del meu
avi Antoni Oliver i Boixó. Al Marquet
he passat les temporades més felices
de la meva vida...
Joan Oliver1
A la tardor, quan els pàmpols dels
ceps groguegen és una bona ocasió
per anar a passejar per la Vall d’Horta
al Vallès. No és una vall de pas, cal
anar-hi expressament. Ara bé, ens pagarà la pena doncs al fons de la vall,
en un paisatge de vinya, ginesta, farigola, romaní i de degoteig de fonts
fresques hi trobarem el casal modernista construït per l’avi del poeta
Joan Oliver —Pere Quart— a final de
segle xix. Aquesta residencia voltejada dels cims de Montcau, Rocamur, els
Emprius i les Fogueroses i a tocar de
la Font del Llor es troba actualment
dins del Parc Natural de Sant Llorenç

del Munt i de l’Obac, gestionat per la
Diputació de Barcelona, i en el terme
municipal de Sant Llorenç Savall.
L’antiga masia la trobem documentada al segle xiii i a l’any 1895 va ser
restaurada per Antoni Oliver Buxó, avi
de Joan Oliver, el qual la va fer ampliar i dissenyar per l’arquitecte Juli
Batllevell, deixeble de Lluís Domènech
i Montaner. Batllevell li va donar l’aspecte de castell amb pedra vermella del
país i maó vist. El Marquet ens recorda
una fortalesa medieval: té una capella dedicada a sant Roc, la masoveria,
l’era, el graner, el garatge i el cos principal. Gràcies a aquesta transformació,
tres generacions d’Oliver pujaran a
estiuejar al Marquet. Com és conegut,
la família Oliver es va enriquir amb la
industria tèxtil i va ser una de les famílies sabadellenques més influents.
Els Oliver s’acompanyaven al Marquet,
entre altres, d’amics, intel·lectuals i
escriptors: pintors sabadellencs, com
l’amic de la família Vila Cinca; el pintor
Antoni Estruch i molts artistes de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell; grups
de l’Acadèmia Catòlica —amb la vene-

rable, i polèmica, figura del Doctor Sarda i Salvany— i membres del Sometent
que el mateix Antoni Oliver va presidir.
Tanmateix, dins la història de la
literatura catalana del segle xx el Marquet tindrà una fita cabdal en l’anomenada Colla de Sabadell. A l’any
1924, el net d’Antoni Oliver Buxó, Pere
Quart, es reuní una tarda de diumenge
amb Francesc Trabal, Armand Obiols
i els prohoms de la literatura Guerau
de Liost, Josep Carner i Carles Riba.
Naixia Edicions La Mirada. A l’any següent publiquen L’any que ve, signat
per Francesc Trabal. És el primer títol
d’aquestes edicions que fins a l’any
1930 publicarà divuit títols: Josep
Carner, Rovira i Virgili, Carles Riba,
Oliver i Sagarra, entre altres. Paisatge,
poesia i literatura. Una passejada, com
dèiem al començament, en la qual a
més a més de gaudir dels colors de la
tardor ens portarà el record del poeta
que estiuejava al fons de la vall.
Josep Alavedra Bosch
Historiador, coordinador
de l’Immaterial Vallès

1 OLIVER, Joan (1991), Temps, records , col. Ragtime núm. 3, Sabadell: Fundació La Mirada 1991.
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coneguem els centres d’estudis

L’Institut Menorquí d’Estudis
L’Institut Menorquí d’Estudis (IME)
va néixer fa trenta-cinc anys amb l’objectiu de generar i difondre coneixement sobre Menorca i des de Menorca.
Per fer-ho, l’IME aglutina, ja des dels
seus inicis, tant investigadors vinculats
a l’illa que fan carrera fora d’ella com
estudiosos que realitzen les seves recerques des de Menorca, tots disposats
a oferir els seus coneixements al servei
de les necessitats de la societat menorquina.
L’IME és una entitat autònoma del
Consell Insular de Menorca. Açò vol
dir que el Consell destina una sèrie de
recursos anuals a l’IME per tal de garantir-ne el funcionament, però són els
membres qui gestionen aquests recursos, de manera que queda assegurada
la llibertat investigadora, tan necessària en qualsevol exercici intel·lectual i
creatiu.
L’IME té encara una altra particularitat en la seva concepció, que es troba
reflectida en el seu nom: no és Institut
d’Estudis Menorquins, sinó Institut Menorquí d’Estudis, la qual cosa manifesta
la pretensió de l’IME de no quedar-se
en l’àmbit exclusivament local, sinó
d’incorporar-hi una mirada global. És a
dir, la investigació local, sobre Menorca
i des de Menorca, ha de permetre situar
l’illa en un context molt més ampli i
esdevenir punt de partida per a reflexions de caràcter més general, com la
recerca sobre el patrimoni i el camí de
la sostenibilitat.
Les seccions en què s’agrupen els
membres de l’IME són cinc: la de ciència i tècnica, la de ciències naturals, la
de ciències socials, la d’història i ar-

Foto històrica. Moments fundacionals
de l’IME.

queologia, i la de llengua i literatura. A
més, l’IME compta amb diversos grups
de recerca que se centren en temes
concrets com la musicologia, la gastronomia, la toponímia o el turisme.
Foment de la recerca
Un dels objectius principals de l’IME
és el foment de la recerca. En primer
lloc, l’IME impulsa programes i projectes d’investigació, normalment en col·
laboració amb altres entitats, sobre temes que les seccions i grups de recerca
posen en agenda. El principal objecte
d’estudi ha estat i segueix sent el patrimoni natural i cultural menorquí: el
biològic, el geològic, el paisatgístic,
l’arqueològic, l’arquitectònic, l’industrial, el tecnològic, el científic, l’econòmic, l’etnològic, l’històric, el lingüístic
i literari, el musicològic, el gastronòmic, l’artístic, el toponímic, i seguim
sumant. En aquest sentit, cal destacar
el treball de recuperació de l’obra de figures cabdals per entendre la història i

Dues investigadores de l’OBSAM fent recerca marina.

la cultura de Menorca, des dels grans il·
lustrats menorquins del segle XVIII fins
a personatges clau del segle XX. Tota
aquesta tasca es concreta en jornades
d’estudi específiques, publicacions i
programes d’activitats divulgatives.
En segon lloc, l’IME publica anualment una convocatòria de beques dirigides a finançar projectes de recerca
sobre qualsevol tema menorquí, obertes
a tots els investigadors, de l’illa i de
fora. L’àmbit de recerca és lliure, però
tenen especial rellevància els estudis
sobre la biodiversitat illenca, el passat
prehistòric de l’illa i la història cultural.
A més, l’IME també atorga premis de
recerca en col·laboració amb ajuntaments i altres institucions locals.
Finalment, es compta amb un
important fons d’arxiu documental
amb llegats històrics de personalitats
illenques, des del segle XVIII al XX,
cedits a la institució per tal de conservar-los i posar-los a disposició dels
investigadors.

Congrés sobre arqueologia, coorganitzat des de l’IME.
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coneguem els centres d’estudis

Conferència a la sala d’actes de l’IME.

Intercanvi de coneixement
L’organització de jornades i congressos és un altre instrument per
impulsar la recerca sobre l’illa, però
també des de l’illa, i té per objectiu
principal l’intercanvi de coneixement
entre especialistes. A més de jornades i seminaris específics sobre temes
menorquins, l’IME col·labora en l’organització de trobades i congressos
que tenen un interès i un impacte
que sobrepassa clarament les fronteres de l’illa, com per exemple les Trobades Científiques de la Mediterrània,
l’Escola de Salut Pública de Menorca i
l’Escola de Primavera d’Història de la
Ciència i la Divulgació.
Difusió
La difusió de coneixement és l’altre gran pilar en què es fonamenta la
feina de l’IME. Avui és l’editorial més
prolífica de Menorca. Amb més de 500
publicacions entre edicions pròpies,
coedicions i col·laboracions, l’IME
pretén posar a l’abast de tothom els
resultats de les seves investigacions.
Actualment, compta amb cinc col·
leccions pròpies: Cova de Pala, de
temàtica històrica; Recerca, per a publicacions de ciències naturals i exactes; Capcer, per a la reedició de clàssics menorquins; Petit Format, amb
textos curts de divulgació, i Xibau,
dedicada a la poesia. A més, també es
publiquen textos fora de col·lecció i
dues revistes en coedició: Randa i la
Revista de Menorca, peça clau dins la
cultura menorquina del darrer segle.
A més, l’IME també organitza tot
un seguit d’activitats divulgatives,
com ara conferències, cicles, taules

Mostra de llibres publicats per l’IME.

rodones, exposicions i tallers, amb
l’objectiu d’apropar la recerca a un
públic general. Dins l’àmbit educatiu,
l’IME ha estat durant molts anys el
principal coordinador de les activitats de la Setmana de la Ciència a
Menorca, així com col·laborador en
la Fira de la Ciència. Des del 2013,
és també l’oficina tècnica de la Universitat Internacional de Menorca Illa
del Rei (UIMIR), iniciativa de diverses institucions per oferir cursos de
nivell universitari a la població menorquina.
Transformació
Durant aquests trenta-cinc anys
l’IME també ha volgut posar tot el
coneixement generat al servei de la
transformació de la realitat illenca.
És per això que l’any 1993 va impulsar la candidatura Menorca Reserva
de Biosfera i l’any 1997 va fomentar
la creació de l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) com a
oficina tècnica dins l’IME per fer seguiments de l’entorn natural de l’illa,
la seva població i l’equilibri entre els
dos. Actualment, l’OBSAM reuneix un
gran nombre de científics de disciplines ambientals i socials, que recopilen i generen una quantitat de dades
ingent que posa a disposició de la
població, de gestors i de polítics.
La primera candidatura de Menorca Talaiòtica, l’any 2008, va ser una
altra iniciativa de l’IME per col·locar
Menorca al punt de mira internacional.
Des del 2016, l’IME impulsa el
projecte de les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM) per respondre

les preguntes «on som?» i «cap a on
anam?» en els àmbits energètic, territorial, econòmic i cultural, per tal
de fomentar polítiques i canvis socials que facin avançar l’illa en el camí
de la sostenibilitat.
Finalment, l’IME també engloba
el projecte Agroxerxa, que promou el
consum de producte local tot posant
en contacte consumidors, productors
locals i punts d’accés d’aquesta producció a través d’un espai web.
Treball en xarxa i reptes
El treball en xarxa ha estat fonamental per arribar tan lluny. Des de
projectes de recerca fins a activitats
divulgatives, l’IME ha explorat i segueix explorant vies de col·laboració
que reforcin les institucions implicades i multipliquin l’impacte dels
projectes. D’aquesta manera s’han
establert vincles molt forts especialment amb entitats illenques, balears
i catalanes.
Amb tot això, avui tenim un grau
de coneixement sense precedents sobre la nostra illa i la seva població,
i continuam reinventant-nos per seguir essent referent de coneixement i
ciència dins i fora de Menorca. Entre
els principals reptes actuals es troben
el de potenciar l’estructura interna,
el de seguir reforçant la xarxa de col·
laboracions, el de fomentar projectes
de recerca més ambiciosos i el d’innovar en dinàmiques de transferència
de coneixement, ciència ciutadana i
transformació social.
Marta Jordi Taltavull
Coordinadora Científica de l’IME
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ccepc

Nou web corporatiu ccepc.cat
Comencem l’any 2022 amb l’estrena
d’un nou web corporatiu de la CCEPC:
www.ccepc.cat. Tot i respectar bona
part de l’estructura del web anterior,
n’hem canviat el disseny i l’hem fet més
nítid i fàcil de llegir, n’hem augmentat
les capacitats tècniques (adaptació a
la lectura des d’aparells mòbils, connexió a les xarxes socials) i hi hem sumat
nous recursos per a accedir a més continguts. Us en fem cinc cèntims:
El cercador de centres d’estudis recull les dades bàsiques de cada entitat
(nom, adreça, contacte, logotip i breu
descripció). La novetat és el mapa amb
la geolocalització de cada entitat.
Publicacions de la CCEPC. Es pot accedir a cadascuna de les publicacions
de la Coordinadora (actes de congressos, catàlegs d’exposicions, altres publicacions), que enllacen al repositori
Calaix, on es poden llegir i descarregar.
Exposicions. Accés a cadascuna de
les exposicions produïdes i visualització dels corresponents plafons.
Ampliació dels recursos a l’abast
dels centres d’estudis: enllaços a vídeos de ponències de congressos, jornades de formació i eines de gestió.
Es generarà un butlletí amb les úl-

times notícies incorporades que serà
enviat per correu electrònic.
Esperem que el nou web sigui del

vostre grat, i esperem comentaris i
suggeriments per anar-lo millorant
entre tots i totes.

Recomanar frontissa.cat
El mes de març de 2021 es va posar en marxa el format digital de la
revista Frontissa (www.frontissa.cat),
amb la incorporació dels continguts
que formen part de l’edició en paper
(editorial; des de la universitat; l’entrevista; coneguem els centres d’estudis; una imatge, una història; l’arxiu;
el museu; notícies de la CCEPC i de
l’IRMU; IEC; ressenyes i novetats bibliogràfiques) i la creació de noves
seccions (literatures, geografies, patrimoni, l’entorn, articles d’opinió i la
més recent: rutes).
Des de frontissa.cat es pot accedir
a les xarxes socials de la CCEPC (Facebook, Twitter, Instagram i Youtube).
Durant aquest temps hem assolit el repte de mantenir cada mes un
nombre constant de continguts: quatre articles de seccions, quatre arti-

cles d’opinió més les presentacions de
novetats bibliogràfiques.
Pel que fa a l’acceptació i al ressò que ha tingut aquest mitjà digital,
cal dir que hem rebut molts bons comentaris i que el conjunt d’articles ha
rebut prop de 50.000 visites des del
mes de març fins a finals del mes de
desembre.
Tot i aquest balanç positiu, creiem que frontissa.cat encara té molt
camí a recórrer. En aquests moments
té 450 subscriptors (persones que
voluntàriament s’han inscrit al formulari de la pàgina web per a donar-se
d’alta com a subscriptors i rebre així
el butlletí mensual via correu electrònic). Creiem que amb tot el potencial
dels centres d’estudis, aquesta dada
hauria d’augmentar. Us proposem que
presenteu frontissa.cat als vostres so-

cis/sòcies i als vostres contactes, que
la difongueu a les vostres xarxes socials i que oferiu aquest mitjà com un
servei més de cada centre d’estudis
i com una projecció al coneixement
d’altres territoris, altres patrimonis i
altres experiències.
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XIII congrés de la CCEPC: «Exilis polítics a l’època
contemporània (segles XIX i XX). Territoris de partida,
territoris d’acollida»
El congrés, organitzat per la CCEPC, l’IRMU i el MUME, tindrà lloc al Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera els
dies 4 i 5 de novembre de 2022.
Enfocament:
La intenció del congrés és anar
més enllà de l’exili provocat per la
guerra civil del 193639 (que òbviament, per la seva importància històrica, hi serà tractat àmpliament)
i analitzar també els anteriors i els
posteriors a aquella data. Es tracta
de constatar que l’exili ha estat una
constant històrica no marginal ni en
la nostra història ni en una dimensió internacional. L’àmbit territorial
de referència són els territoris de
parla catalana, ja sigui com a territoris que han patit un exili o bé, a
la inversa, com a territoris que han
acollit exilis forans durant l’etapa
contemporània. Es donarà prioritat
a les aportacions que adoptin una
perspectiva de caràcter local/comarcal. Òbviament, en la mesura del
possible, caldrà considerar també el
paper dels territoris d’acollida on
van anar a raure els exiliats catalans.

Àmbits del congrés:

Àmbit 2: Exilis polítics i culturals

Àmbit 1: Estudis locals

L’exili polític fou cabdal en el desenvolupament dels esdeveniments
que es produïren a l’interior, ja que
s’establí (com en el cas de l’exili antifranquista) una dialèctica exili/interior que fou clau per al canvi polític.
A l’exili hi anaren els dirigents i els
quadres polítics i des d’allà es va fer
propaganda activa per a la seva causa
(llibres, opuscles, premsa...), se celebraren reunions, públiques i privades,
dels grups exiliats, etc. L’estudi de
grups, de personalitats, d’iniciatives
i d’obres cabdals fetes en l’exili ens
hauria de permetre, a ulls d’ara, poder
veure la seva importància. El llegat
de l’exili va ser, malgrat tot, molt ric.

La dimensió local/comarcal té
una importància historiogràfica molt
rellevant en els estudis sobre els
exilis polítics contemporanis (sobretot en els del període 1936-39).
És un àmbit on es pot aspirar, en determinats períodes, a fer una recerca
força exhaustiva, tant pel que fa a la
xifra precisa d’exiliats/des, com pel
que fa a la identificació personal de
cadascun/a i, doncs, a la composició
social i política d’aquell exili. Així,
tenir un bon repertori de poblacions
i comarques amb dades força completes ens permetria fer unes projeccions més precises sobre aspectes
globals d’un exili determinat (com
podria ser el del 1939), tant pel que
fa a les xifres com a la composició
social i política, o a la identificació
personal dels exiliats/des.

Àmbit 3: Memòria, vestigis i oblits
Com s’ha preservat la memòria de
l’exili? Quin paper hi han tingut els
testimonis personals (orals i escrits)
i les organitzacions i entitats col·
lectives (grups, partits, sindicats, associacions culturals i cíviques de tota
mena)? Quina fou la visió i la vivència dels mateixos exiliats sobre el seu
exili? Quins vestigis queden de l’exili
aquí i a fora? Quins llocs de memòria?
Com es pot recuperar tot això? Es pot
fer una anàlisi de gènere sobre el fenomen? Pensem que és ben clara la
necessitat d’una institucionalització
de la memòria de l’exili.
Aviat editarem la primera circular, establirem les condicions i
terminis per a la presentació de
comunicacions a qualsevol dels tres
àmbits i començarem a encarregar
les ponències. Joan Peytaví, Universitat de Perpinyà: «La història en
primera persona expressa el trauma
col·lectiu: el cas dels conflictes catalans moderns».
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La Societat d’Història de l’Educació
dels Països de Llengua Catalana
Aquesta Societat va ser fundada
l’any 1979, tot i que l’ingrés com a filial de l’Institut d’Estudis Catalans es
va produir durant el curs 2001-2002.
Orígens de la societat
A principis de la dècada dels 70
del segle passat, un grup de persones
interessades per la Història de l’Educació van decidir reunir-se periòdicament per intercanviar experiències,
bibliografia, estudis, lectures, etc.
Aquest grup, l’any 1977, va organitzar unes Jornades sobre Història de
l’Educació als Països Catalans. El fruit
més tangible d’aquestes Jornades fou
entrar en contacte amb estudiosos de
diferents contrades dels Països Catalans, especialment de les Illes.
Gràcies a aquests contactes s’han
pogut organitzar diverses Jornades.
Fins avui han tingut lloc a: Barcelona
(3), Palma de Mallorca, (2), Girona,
Tarragona, Vic (2), Lleida, Perpinyà,
Maó, Reus, Mataró, Badalona, Figueres, Banyoles, Olot, València i Castelló.
Arran de les 5enes jornades celebrades a la ciutat de Vic el 1982,
s’iniciaren els tràmits per tal de legalitzar la Societat els quals culminaren
l’any següent.
Les Jornades que actualment se
celebren cada dos anys, comprenen
conferències magistrals, ponències i
comunicacions, invitant, com ja s’havia fet des de les 2es Jornades, estudiosos d’arreu de l’Estat i d’Europa per
participar-hi.
Val la pena assenyalar que l’any
1992 amb motiu dels Jocs Olímpics,
la Societat va organitzar el Congrés
anual que celebra la Societat Internacional d’Història de l’Educació.
Com a tots els congressos i trobades
d’aquestes característiques, a més
dels intercanvis entre els professionals, s’organitzen visites i actes
culturals, concerts, obres de teatre,
etc.
Altrament, col·lectivament o de
forma individual, la Societat ha es-

tat invitada a participar en diferents
congressos internacionals, en els organitzats per la Sociedad Española de
Història de la Educación, altres societats de l’Estat i en els tres encontres
ibèrics d’Història de l’Educació.
A més, la Societat organitza pe-

riòdicament conferències i col·loquis
en col·laboració amb diverses universitats dels Països Catalans. Hom
ha participat o col·laborat, també,
en l’organització de congressos, simposis, exposicions, etc., nacionals,
estatals i internacionals.

XXV JORNADES INTERNACIONALS D’HISTÒRIA DE
L’EDUCACIÓ
L’atracció pedagògica vers la mar durant el segle XX
Barcelona, 23, 24 i 25 de novembre de 2022

Organitzades pel Grup de Recerca en Pensament Pedagògic i Social
Contemporani (GREPPS) de la Universitat de Barcelona i per la Societat
d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (filial de l’Institut
d’Estudis Catalans).
Eixos temàtics:
1/ La mar com a paisatge pedagògic.
2/ La mar com a via de comunicació i intercanvi.
3/ La mar i la descoberta de la corporalitat.
4/ La mar i l’educació estètica.
5/ La mar com a travessia: recerca i docència en història de l’educació.
Més informació: www.she.iec.cat https://25jihe.iec.cat
she@iec.cat
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Sumar per multiplicar
Si alguna cosa ha caracteritzat
l’Institut Ramon Muntaner al llarg
dels seus gairebé dinou anys ha estat
la voluntat de trobar i generar sinergies amb l’objectiu de crear o participar en projectes que responguin a
l’heterogeneïtat del col·lectiu dels
centres d’estudis, que ens permeten
tenir oberts un ampli ventall de projectes per tal que cada entitat seleccioni aquells que el motiven o que
responguin a les seves necessitats.
Ara, amb la incorporació de la Federació d’Ateneus de Catalunya al patronat de l’Institut Ramon Muntaner,
les possibilitats i beneficis de generar col·laboracions i complicitats en
l’àmbit de la cultura local i comarcal
es multipliquen. A principis d’aquest
quadrimestre vam obrir una línia de
treball estratègica sota el títol «Sumar
per multiplicar», en què hi participaran la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) i la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC)
i que es coordinarà des de l’Institut
Ramon Muntaner. L’objectiu d’aquesta
nova iniciativa és afavorir el reconeixement i el treball cooperatiu entre
centres d’estudis i ateneus federats,
ja que observem les enormes potencialitats d’aquesta col·laboració que us
pot convertir en nodes culturals territorials a partir dels quals anar sumant
d’altres agents culturals de proximitat
i tot en benefici no només del vostre
entorn proper sinó del conjunt de la
cultura catalana en un sentit ampli.
Des de l’IRMU continuarem treballant
per reforçar les dues xarxes, però

també per ajudar a entreteixir-les, de
relligar-les ampliant d’aquesta manera la mata de jonc.
La primera de les accions s’ha
concretat en l’edició d’un fulletó informatiu adreçat als dos col·lectius
amb l’objectiu de sensibilitzar sobre
les possibilitats i potencialitats de la
col·laboració. Al llarg del 2022 seguirem amb tot un conjunt d’iniciatives
que serviran per desplegar aquesta
nova línia estratègica.
Són diversos els projectes que es
podrien situar sota aquest lema però
en destacaré uns quants.
En primer lloc, el projecte «Pobles
abandonats. Una herència universal
per al coneixement i desenvolupament del territori» és possible gràcies a la suma de l’aportació de moltes
persones, organismes i entitats. El
projecte es va iniciar el 2018 i és en
aquests moments que comencem a
veure els seus resultats a la web www.
poblesabandonats.cat. És un projecte
a llarg termini, innovador en el seu
plantejament i complex, però els objectius que persegueix fan necessari
que el treball de camp sigui exhaustiu
i que la fase de revisió sigui minuciosa per generar una base documental
sòlida sobre la qual anar construint
una anàlisi i propostes que ajudin a
iniciatives i projectes que abordin el
despoblament. Es tracta d’un projecte
que neix d’una primera col·laboració
entre la Universitat Autònoma de
Barcelona, l’Institut Ramon Muntaner
i la Coordinadora de Centres d’Estudis
de Parla Catalana. Tornant a l’inici,

Presentació del projecte «Pobles abandonats. Una herència universal per
al coneixement i desenvolupament del territori» a Reus, a la seu de Carrutxa.

és gràcies als investigadors que fan
el treball de camp, als grups de treball conformats per investigadors de
diferents disciplines, als tècnics de
l’IRMU que fan el seguiment, a la coordinació general que marca les línies
sobre les quals avançar, als membres
de centres d’estudis que aporten informació al projecte, als informants, a
les institucions que han reconegut el
valor diferencial de la iniciativa com
per exemple l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran,
la Diputació de Girona, la Diputació
de Lleida-Institut d’Estudis Ilerdencs,
l’Institut d’Estudis Catalans, el Museu
de la Vida Rural, el Departament de
Cultura i properament les diputacions
de Barcelona i Tarragona que generarem un estudi comparatiu que, partint
d’allò local i amb l’objectiu de formular respostes a nivell local també
permeti abordar el despoblament de
manera global.
Els investigadors i entitats interessats en col·laborar poden posar-se
en contacte amb el projecte a través
de la pàgina web del projecte o adreçant-vos directament a l’Institut Ramon Muntaner.
En una línia similar, fa poc us hem
presentat una nova col·laboració
oberta a la participació dels centres.
En aquest cas es tracta d’una petició
procedent de l’Institut de Llengua i
Cultura de la Universitat de Girona,
concretament del Grup de Recerca
de Patrimoni Literari de la Universitat de Girona. El títol del projecte és
«Literatura i societat: arxius, entitats

Presentació de la Web de «Pobles abandonats» durant la celebració del
XII Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs a Sant Joan de les
Abadesses.
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i publicacions (1859-1977)» i l’objectiu de la col·laboració que es proposa
és fer aflorar les recerques i informació que disposen els investigadors o
els fons de les pròpies entitats sobre
aquesta temàtica. És un projecte que
interpel·la tant els centres com els
ateneus, ja que molts d’aquests van
ser l’espai de celebració de Jocs Florals i d’altres certàmens literaris.
En què es focalitzarà la col·
laboració? En la localització de bibliografia relativa a Jocs Florals i altres certàmens celebrats entre 1859 i
1977 arreu del territori; fomentant la
participació d’aquelles persones que
tinguin coneixement de la història i
la memòria oral del seu municipi en
aquesta temàtica, i en la recerca de
materials documentals al respecte
(arxius, publicacions periòdiques,
etc.). Els materials recollits s’introduiran al mapa de Jocs Florals de la
web https://patrimoniliterari.cat/
mapa.php i participaran en la jornada acadèmica que se celebrarà el
juny de 2022, centrada en la relació
entre Jocs Florals i els teixits culturals municipals i comarcals, amb una
perspectiva que inclourà tant la literatura com la història cultural.
Si voleu participar en el projecte us podeu posar en contacte amb
la coordinació per correu electrònic
a: patrimoni.literari@udg.edu.. Per
a més informació: https://www.irmu.
org/news/3362 i https://www.patrimoniliterari.cat/JocsFlorals.
Per últim, també us informem que,
des de la Fundació Francesc de Borja
Moll, que vetlla pel llegat del Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB),
amb motiu de la commemoració dels
60 anys de la finalització del DCVB,
vol posar en valor la col·laboració de
les entitats locals en la preparació del
Diccionari i renovar i activar aquesta
obra actualitzant-la amb nous reculls.
La Fundació vol focalitzar la seva
acció en dos fronts: la renovació dels
sistemes de consulta, recuperació i
presentació de tots els materials del
DCVB, perquè la immensa informació que conté es pugui seleccionar
fàcilment per a una localitat o zona
determinada o per un camp de coneixement concret i que es pugui visualitzar de la manera més representati-

va, i la confecció d’una base de dades
digital i consultable en línia de tots
els estudis de dialectologia catalana,
recuperables també de maneres diverses, com per exemple per la seva
localització geogràfica.
D’aquesta manera, es vol llençar
una nova crida a les persones, entitats i institucions perquè contribueixin a reactivar i enriquir el vocabulari receptiu i actiu de tota la nostra
comunitat lingüística. Des de l’IRMU
canalitzarem la informació d’aquest
projecte i us convidem a fer-nos arribar els reculls de vocabulari local
fets o coneguts per part dels vostres
centres o investigadors.
Premis Recercat
Recentment hem obert una campanya per tal de anunciar la possibilitat de presentar candidatures als premis Recercat 2022 que es lliuraran a
Igualada el dia 7 de maig a dos quarts
de dues de la tarda al teatre de l’Ateneu Igualadí.
Els premis Recercat tenen la voluntat de reconèixer la trajectòria de
persones i entitats. En el primer cas,
per posar en valor la importància de
les persones com a motors dels centres, pel fet d’haver decidit dedicar
una part del seu temps a generar activitat cultural o coneixement de manera compromesa amb la seva comunitat propera o per fer possible que
l’estructura del centre continuï funci-

onant any rere any. Mireu les vostres
entitats, recupereu la vostra història,
de ben segur que us apareixeran noms
d’homes i dones que mereixen aquest
reconeixement.
Si parlem del premi a un centre
d’estudis, des del primer moment
estem convençuts de la importància
que la proposta vingui formulada des
d’altres centres. El reconeixement
és major si parteix del mateix col·
lectiu amb què comparteixes unes
característiques comunes des de la
singularitat de cada entitat i de la
seva relació amb l’entorn. Només cal
que aixequeu la vista i penseu en
altres centres amb què col·laboreu
habitualment, amb què us heu emmirallat per algun projecte, i presenteu-ne la candidatura. Donar valor
a la trajectòria d’una altra entitat
reverteix al final en la posada en valor del conjunt del col·lectiu, ja que
el reconeixement permet aflorar les
virtuts d’aquest model d’associacionisme cultural.
Animeu-vos a presentar candidatures, el sistema és senzill i el benefici per al guardonat i per al conjunt
dels centres d’estudis és gran. Podreu
trobar la informació sobre com fer-ho
a la nostra pàgina web www.irmu.cat,
trucant al 977401757 o enviant un
missatge a info@irmu.org.
M. Carme Jiménez Fernández
Institut Ramon Muntaner

Lliurament dels premis Recercat en la seva dissetena edició, a Tortosa.
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Entrevista Joan Ramon Vinaixa
Nascut a Benissanet el 1956,
exerceix la professió de mestre en
diversos centres educatius, el darrer
el col·legi Antoni Nat del seu poble.
Els seus referents bàsics són aquells
que anomena «la BBC de l’Ebre», en
referència a Artur Bladé i Desumvila
de Benissanet, Carmel Biarnés d’Ascó
i Artur Cot de Móra d’Ebre. Fins ara, la
major part del seu estudi s’ha centrat
en la segona meitat del segle xviii i
la primera del xix (guerra del Francès, guerres carlistes, navegació per
l’Ebre, els pobles i la gent...). La seua
recerca té com a límits geogràfics les
Terres de l’Ebre i el seu entorn proper. En clau més local ha treballat
la comarca de la Ribera d’Ebre, per
proximitat geogràfica, i el poble de
Benissanet per una evident qüestió
personal i afectiva.  
Ha col·laborat en diverses publicacions locals i comarcals sobre temes històrics relatius als pobles de
l’Ebre. Entre d’altres, és autor de: Els
O’Callaghan de Benissanet. Una família noble irlandesa del s. xviii (1992),
La navegació per l’Ebre català en el
darrer quart del s. xviii (de Riba-roja
a Miravet) (1994), Les famílies benestants de Flix a la fi del s. xviii (1996),
La postguerra del Francès i la revolta
reialista de 1822 a l’Ebre (1998), Miravet. Un poble de l’Ebre català a la
fi del s. xviii (1999), El Trienni Constitucional al partit de Tortosa (18201823) (2003), Set anys de guerra civil
(Ribera d’Ebre, 1833-1840) (2006) i
Pobles i gent de l’Ebre a la Catalunya
del segle xviii (Ribera d’Ebre, 17751799) (2018).
El novembre de l’any 2018 —juntament amb l’Associació La Cana de
Flix— va ser guardonat amb el premi
honorífic Sirga d’Or que atorga el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre amb
caràcter biennal, i el 2021 ha guanyat
el premi Recercat.

l’aprenentatge i la divulgació, encara que la metodologia sigui diferent.
Des dels inicis de tot plegat he procurat mantenir agafades de la mà totes dues activitats, si bé és cert que
el neguit per saber del meu entorn
afectiu venia de molt abans. Les circumstàncies i el pas del temps, com
sempre, han tingut el seu paper i han
acabat modelant, o remodelant, l’esperit inicial.
Per què vas decidir vincular-te
amb diferents entitats com el
CERE (Centre d’Estudis de la Ribera
d’Ebre) o ser un dels impulsors de
l’Associació Cultural Artur Bladé i
Desumvila? Quins creus que són els
valors d’aquestes entitats?
Tots busquem un cert recer en
aquells col·lectius que valoren, creuen i defensen allò que un valora,
creu i defensa. En els inicis, el CERE
va ser per a mi, i entre moltes altres
coses, lloc d’acollida i d’escalfor dels
que considerem que la cultura és una
manera, com una altra, de viure i entendre la vida. Per això, durant anys
hi vaig estar estretament vinculat i,
si bé ara estic fora de tot càrrec o
responsabilitat, hi mantinc un estret
lligam afectiu. En el cas de l’Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila, a més del que he exposat, em va
engrescar la lluïssor que desprenien
els ulls dels jóvens —bona part d’ells

havien estat antics alumnes de l’escola— quan plantejaven fundar-la i
que públicament gosessin reivindicar,
dintre i fora poble, l’obra del nostre
convilatà. Cal conèixer bé com anaven i estaven les coses en aquell moment per entendre la valentia de fer
este pas endavant.
Pel que fa als valors que aporten
o poden aportar estes o les moltes
altres entitats culturals, l’enumeració
seria massa llarga per encabir-los aquí
en tant que al costat dels considerats
més universals n’hauria de remarcar
d’altres de més personals. Destaco,
sense oblidar-ne d’altres, l’estima per
allò que ens ha estat llegat i la decidida voluntat de divulgar, pel present
i per l’esdevenidor, allò que ens reconeix com a poble o com a territori.
Descobrir que al teu poble hi
va néixer un autor com Artur Bladé, que a més va descriure amb una
magnífica prosa els seus records
des de l’exili mexicà, què va significar per a tu? Quins estímuls et va
provocar?
El senyor Bladé el vaig conèixer
abans per la seua obra. La primera
descoberta va ser casual i devia ser
cap a finals dels anys seixanta, quan
devia rondar els tretze o catorze anys.
Anècdota personal explicada més
d’un cop si bé em plau recordar, i reivindicar, per la transcendència que va

Què et va motivar a dedicar-te
a la recerca en paral·lel a la teva
professió de mestre?
La recerca històrica i la docència
tenen molts lligams en tant que en
totes dos intervé, de manera activa,
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tenir en l’àmbit personal i que demostra, una vegada més, com fets fortuïts
poden acabar decantant la balança de
la nostra vida. Llegint lloms de llibres
que convivien en una prestatgeria de
la petita biblioteca particular de ma
padrina n’hi va haver un que a l’acte
em despertà l’atenció. De títol, era el
més curt. Només hi deia: BENISSANET, ves per on el nom del meu poble. Ni del llibre ni del seu autor mai
n’havia sentit a dir ni xut. Va ser ella,
ma padrina, qui me’n parlà després
perquè havia anat a l’«escola» del senyor Bladé i Desumvila quan hi feia
de mestre als nens d’una entitat republicana local. De fet, el llibre li estava dedicat. En aquella tendra edat,
la seua lectura reconec que contribuí
a descobrir i valorar la importància de
les nostres raïls en tant que allí es
parlava de persones, llocs i fets que
m’eren molt propers i aconseguí despertar allò que en aquell moment tenia endormiscat: la direcció on encaminar les meues inquietuds culturals.
A partir d’aquí, s’enceta una segona
fase: l’interès per conèixer més sobre
l’autor i la seua obra. Durant temps
em vaig dedicar a rebuscar amb afany
els seus llibres i articles publicats, en
aquell moment gens fàcils de trobar,
dispersos com estaven i desconeguts
com eren dintre de l’aparador cultural
públic. De retruc em vaig començar
a interessar per saber més coses del
meu poble, de la meua gent i de tot
l’entorn geogràfic proper, i és en esta
acollidora fase on encara em trobo
ara, gratament encallat, tot sigui dit.
Com valores l’associacionisme
cultural a la Ribera d’Ebre? Què li
aporta?
Reconec que no estic del tot al dia
sobre la realitat de l’associacionisme
comarcal actual i del present solament
gosaria parlar, amb un cert coneixement de causa, sobre casos puntuals i
sempre des d’una mirada externa. Per
altra banda, costa fer afirmacions en
moments d’incertesa, quan encara estem rebent fuetades d’una pandèmia
de la qual està per veure l’impacte final (social, econòmic, cultural...). En
tot cas, sí que puc valorar el temps
viscut, quan estava plenament immers en la dinàmica associativa. Al

darrer quart del segle xx comencen a
gestar-se a la Ribera d’Ebre diverses
associacions d’àmbit local i comarcal.
La capil·laritat d’estes entitats, integrades majoritàriament per jóvens
culturalment inquiets, dinàmics i
actius, abastava d’una manera o altra pràcticament tots els pobles de
la comarca i en àmbits diversificats.
Cadascuna buscava el seu lloc, el seu
espai vital. L’energia que les empenyia era fer sentir la seua veu i donar
a conèixer el propi ecosistema cultural. Es demostrava, una vegada més,
que no són els diners, com alguns ens
volen vendre, el gran motor que sempre ho mou tot. La decidida voluntat
de creure, en este cas en un projecte
cultural col·lectiu, va fer prodigis en
tant que va tenir la virtut d’escurçar
distàncies, enfortir lligams entre pobles i persones i potenciar l’estima
pel llegat del passat. El temps i les
circumstàncies, com sempre, tenen
un decisiu paper i són els que finalment han decidit quines havien de
sobreviure.
A la pregunta sobre què aporta l’associacionisme a la comarca, o
li hauria d’aportar, es poden donar
moltes respostes, algunes acabades
d’apuntar. En tot cas, una més seria
la diversitat, en tant que això representa per a tots riquesa cultural i humana. Cada vegada que el nostre patrimoni es veu afectat —desaparició
de persones de privilegiada memòria
o d’edificis emblemàtics, destrucció
de documents històrics, pèrdua de

variants peculiars del nostre vocabulari i parla...— no solament se’n va
una part del que ens ha estat llegat
dels nostres sinó que, a més, perdem
personalitat i ens apropem, cada cop
més, a allò que alguns qualifiquen
com a identitats líquides, com les que
ja comencen a proliferar. Si naltros
no creiem ni defensem allò que forma part del nostre patrimoni, qui ho
farà? Tinguem per segur que si deixem perdre tot allò que ens ha identificat com a comunitat altres cultures
foranes substituiran el buit. Com algú
va resumir al seu dia, qui perd els orígens perd la identitat.
Quines són per a tu les virtuts
de la història local? Creus que caldria reivindicar-la? Què aporta?
La història local són les raïls de
cada poble o territori, allò que l’ha
identificat en el temps i que explica
els seus perquès, la seua forma de ser,
la seua identitat, i que la singularitza
respecte d’altres comunitats, veïnes o
llunyanes. És més, no es pot parlar de
la història d’un país si abans no es
coneixen les diverses històries locals
que l’han conformat. Per altra banda,
i ben mirat, no hi ha res més universal que allò que batega en cadascun
d’estos microcosmos.
Tots som prou conscients de la importància de disposar de l’aigua necessària perquè els arbres es mantingui vigorosos tot l’any, especialment
en temps de sequera acusada, i el
paper que en tot este procés hi tenen
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les seues raïls. En canvi, sembla que
n’hi ha que encara no s’han adonat de
la importància de conèixer, preservar
i difondre les raïls, que ens entrelliguen com a col·lectiu humà. Fins que
no s’obrin més finestres i s’entengui
que la història de cada poble, de cada
territori, és un reconeixement i homenatge permanent a la comunitat i
a la gent que hi ha viscut i que l’ha
fet possible al llarg dels anys poc
s’avançarà en la seua valoració.
Quines línies de recerca t’han
interessat més?
Tot allò d’històric que s’emmarca
dintre del que actualment anomenem
Terres de l’Ebre em desperta interès.
Dit això, és evident que a la pràctica un s’acaba decantant per temàtiques que personalment li resulten
més atractives o afectivament més
properes. Com que encara queda molt
a investigar i a dir sobre este territori, es pot dir que un gairebé pot
triar a la carta allò que li ve de gust
i, fins i tot, delimitar l’espai temporal a treballar. Ara bé, en la decisió
final sempre té l’última paraula la
documentació conservada, disponible
o accessible. Fins ara m’he decantat
pels segles xviii i part del xix perquè el
vent de les circumstàncies han bufat
així, si bé la part afectiva em porta
sempre a no descuidar el meu poble,
el riu Ebre i l’ensenyament.
T’has dedicat molts anys a l’ensenyament. Com creus que podem
fer atractiva la història i el seu estudi entre la gent més jove? Com
podem fer perquè s’interessin pel
patrimoni local?
Una obvietat que entenc necessari
recordar abans de donar una resposta
més directa: si vols recollir abans has
de sembrar. No podem esperar que les
noves generacions s’interessin per la
història i el patrimoni local si abans
no s’ha aplanat el terreny, sembrada
la llavor i regat periòdicament amb
l’aigua necessària. Si bé no hi ha garanties que fent-ho així la producció
final sigui la desitjada, el que sembla
evident és que no n’hi ha cap altra, o
almenys jo no la conec. Tot necessita
el seu temps de maduració i en esta
qüestió, com en tantes altres, cal ar-

romangar-se i com més aviat millor.
Els primers a demostrar interès
per estos temes i fer-los seus entenc
que haurien de ser els adults, en tant
que la indiferència i el desinterès
s’encomanen i molts jóvens capten,
per capil·laritat i encara que no ho
sembli, el missatge proper que els arriba. Pedagògicament parlant, entre
els reconeguts efectes beneficiosos
hi ha saber adequar el missatge a
l’edat de la persona a qui va destinat
i no descuidar-se mai, especialment
en els més jovenívols, d’introduir el
joc dintre de la partida. Com que tota
pedra fa paret, el simple fet de recrear-se visionant plegats fotografies
antigues o de perfilar un senzill arbre
genealògic familiar obri, per exemple,
uns primers lligams afectius amb el
passat. No n’hi ha prou. Com en tot
allò que pretenem que perduri cal
anar regant i adobant convenientment el terreny al llarg del temps.
Tot i això, és evident que el vent
actual bufa advers i amb força. Als
jóvens els arriba tanta informació i
tan diversa que es fa difícil una bona
digestió de tot plegat. En moments
així és quan els sirgadors han de demostrar, i fa valer, la seua perícia, habilitat didàctica i compromís.
Per què creus que costa tant
que en l’actualitat els joves entrin
a formar part de les associacions
culturals? Què podem fer per revertir aquesta tendència dels darrers
anys?
Actualment, la tecnologia posa a
l’abast de les noves generacions tot
un món sense gairebé haver de sortir
de casa. Davant d’això, probablement
el problema menys preocupant acabi
sent el que planteja la primera part
de la pregunta.
En començar l’entrevista deixava caure que una de les motivacions personals que m’havien portat
a apropar-me al món associatiu era
l’escalfor i el recer que dona trobar-se
amb gent que valora, defensa i creu
el mateix. Potser alguns creuen que
actualment tot això, i molt més, es
troba ara només polsant una tecla i
que els contactes virtuals són la fórmula màgica que ofereix el present
i el futur. Com que la història tam-

bé és, o hauria de ser, aprenentatge
i serveix tant per informar com per
recordar i advertir potser no està de
més tenir present que tot, o gairebé
tot, té dos cares. Al costat dels evidents aspectes positius que aporta la
tecnologia actual, i la que vindrà, cal
advertir que el plat menys agradable
de la balança podria ser que s’acabés
caient en l’individualisme i l’aïllament. Històricament s’ha demostrat
que estes posicions són una fórmula
més de control i domesticació social i
alguns, com sempre, hi estan particularment molt interessats.
Pel que fa a les possibles solucions per intentar redreçar la tendència
actual soc dels que pensen que per
trobar respostes prèviament s’han de
formular les preguntes adequades,
encara que algunes puguin resultar
incòmodes. Abans d’emetre cap diagnòstic cal saber què en pensen els
interessats. Els arguments i les motivacions que finalment posin sobre
la taula de ben segur aportaran més
llum i possiblement exigiran a les associacions —tal com les coneixem i
han actuat fins ara— nous replantejaments i reptes. Com que desconec si
la necessària prova empírica s’ha fet,
no goso anar més enllà, més encara
quan fa temps que m’ho miro des de
la còmoda i plàcida posició que dona
la llunyania, que no amb desinterès.
En tot cas, si després de tots els esforços res no fructifica com s’espera,
només tinc clar que mai s’hauria de
llençar la tovallola i que caldria continuar mantenint la flama encesa.
Sempre és millor tenir llum, encara
que estigui esmorteïda, que viure en
la foscor permanent. Per un altre costat, als que ens dediquem a fer recerca del passat no ens venen de nou
situacions similars en tant que som
coneixedors de determinats moments
de la història en què la riuada dels
esdeveniments era tan forta que semblava que s’ho havia d’emportar tot al
seu pas. Ben cert és que de tot allò
que en moments així se n’anava riu
avall i desapareixia per sempre més,
habitualment continuava dempeus el
que tenia millor solament i més bones raïls, condicions que de ben segur hauran de demostrar, una hora o
altra, les associacions actuals.

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

la finestra

Els bombardeigs silenciats de 1938
A propòsit del llibre Els bombardeigs silenciats de 1938, Albocàsser,
Ares del Maestrat, Benassal, Vilar de
Canes, Rossell i Morella, ens podríem
fer quatre preguntes bàsiques: de què
parla aquest llibre? Qui va fer els bombardeigs? Com ho van fer? I, per damunt de tot, per què?
La primera qüestió (De què tracta
el llibre?) ens condueix a parlar dels
bombardeigs que van tenir lloc en
aquestes localitats dels Ports i el Maestrat durant la primavera de 1938.
El llibre és l’obra de quatre autors
que s’han encarregat d’investigar cadascun dels bombardeigs i que han
arribat a la conclusió que tenen dues
característiques comunes: tots van ser
efectuats per l’aviació rebel i tots van
ser silenciats durant decennis. Fins i
tot historiadors coneguts i especialistes de la guerra aèria no van esmentar-los fins ben entrat el segle xxi.
Els autors d’aquest llibre han confirmat que aquests bombardeigs van
fer molt de mal: van causar més de
cent-seixanta morts (amb un 98 %
de les víctimes que no eren soldats
republicans), i van ser la supèrbia
dels expilots de la legió Còndor i la
recerca dels historiadors locals les que
van trencar el silenci imposat per les
autoritats franquistes. Tot plegat demostra —en opinió dels autors— que,
a més d’errors (baixes causades per foc
amic), falsedats en les atribucions a
un o l’altre bàndol, i pocs documents
oficials localitzats a l’estat espanyol,
es va procurar des d’un primer moment
impedir la difusió de l’autoria de cadascun dels bombardeigs.
Formalment, hi ha uns capítols introductoris per a situar el lector en el
temps i en la importància que la guerra aèria va tenir en l’ofensiva que va
dur les tropes franquistes des de Terol
al mar Mediterrani aquell any de 1938.
Cal destacar com la superioritat aèria
de l’aviació nacionalista, en aquell
moment de la guerra civil, era abassegadora, tant al front com a la rereguarda republicana, i bona prova en va
ser el bombardeig repetit i sistemàtic
que va patir Barcelona per ordre verbal

directa de Mussolini entre el 16 i el 18
de març de 1938. Després es parla de
tots i cadascun dels bombardeigs de
les localitats esmentades. Cada autor
ha dedicat anys de treball a recollir les
dades i testimonis dels contemporanis
i dels descendents, alhora que ha anat
contrastant aquestes informacions
amb els documents que ha trobat als
arxius i a la bibliografia.
Pel que fa a la segona pregunta
(Qui va fer els bombardeigs?), el llibre aporta documents i fotografies que
demostren que va ser l’Aviazione Legionaria italiana la que va bombardejar Rossell el dia 27 de març, la legió
Còndor alemanya la que ho va fer a
Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal i Vilar de Canes en deu bombardeigs durant el mes de maig, i l’aviació
hispana qui bombardejà Morella el 12
d’abril de 1938, per error. En aquest
darrer cas, en un primer moment, tant
els comunicats oficials de l’aviació
nacionalista espanyola com els de la
republicana van atribuir l’acció a bombarders Katiuskes (Túpolev SB-2) republicans. L’anàlisi dels comunicats de
les unitats terrestres bombardejades,
els documents inopinadament localitzats a l’arxiu de la basílica de Morella
—on no havien de ser—, i els llibres
de memòries d’alguns protagonistes,

Repartiment del territori a bombardejar per
part de l’Aviazione legionaria italiana, la legió Còndor i la brigada hispana a partir del 28
d’abril de 1938.

Bombes de 250 i 500 kg emprades a dojo pels
nazis en els bombardeigs de 1938.

indiquen que va ser «foc amic» el que
va causar més de cent morts entre les
tropes franquistes.
Posteriorment a la publicació del
llibre, diversos testimonis orals de
supervivents i de llurs descendents
han ratificat aquesta conclusió dels
autors i han aportat detalls al fet com
ara la salutació amb mocadors de les
infermeres als avions des de dalt de
l’hospital, i l’esborronament en veure
el descens de les bombes i sentir-ne
les explosions, o el repartiment del
«ranxo» a l’Hostal Nou en el moment
del bombardeig, etc.
La resposta a la tercera qüestió
(Com ho van fer?) la coneixem mercès a l’informe Fugger, que es troba al
Militärs Bundesarchiv de Friburg, així
com a les recerques fetes a l’Ufficio
Storico-Aeronautica Militare de Roma,
a l’Archivo General Militar d’Àvila i al
de l’Ejército del Aire a Villaviciosa de
Odón. Un aspecte digne d’esment és el
de la tergiversació dels fets. En cada
cas, les comparacions entre els comunicats oficials dels dos exèrcits en
lluita, entre els informes de les esquadrilles que van efectuar els bombardeigs, els de les unitats terrestres i els
que remetien les diferents aviacions
als quarters generals de Salamanca i
Burgos, mostren diferències i àdhuc
manipulacions per part dels redactors
i traductors. En aquest punt és desta-
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cable la correcció del nom i el color
de la tinta en el cas dels noms Rossell
- La Sénia, posada en relleu mercès als
tractaments informàtics actuals de les
imatges dels documents.
El tema de l’informe Fugger —reproduït sencer en els annexos del llibre— és interessant, ja que van passar molts anys fins que es va fer públic
i notori. La propaganda dels rebels
atribuïa als rojos en retirada, l’autoria de les destruccions, concretament
a Albocàsser. Oficialment, després de
la repulsa internacional generada pels
bombardeigs de Barcelona, les autoritats franquistes havien prohibit el
bombardeig de nuclis habitats.
En la pràctica, però, les aviacions
alemanya i italiana feien «sa guerra»
i, si llurs objectius coincidien amb
els dels militars espanyols, bé, i si
no, també. Al llibre hi ha la cita d’un
document del general Aranda tramès
al seu cap, el general Dàvila, exclamant-se de la poca col·laboració de la
legió Còndor.
Les primeres publicacions escrites
de l’autoria dels bombardeigs dels quatre pobles de l’Alt Maestrat van venir a
través dels expilots de la legió Còndor.
Aquests, en llurs llibres de memòries, es vantaven de l’eficàcia assolida
durant la Guerra Civil Espanyola i de
com aquesta experiència estava recollida en nombrosos informes remesos
a Alemanya per a la preparació de la
imminent Segona Guerra Mundial. No
tan sols això, ans en un llibre publicat
a Alemanya l’any 1980 s’incloïen fotografies dels bombardeigs. Va ser Antony Beevor el primer que va donar la
localització precisa de l’informe al seu
llibre sobre la guerra civil i va qualificar d’experiment l’ús dels avions Stuka
i de les bombes de cinc-cents quilograms en aquells bombardeigs.
S’ha de dir que s’han trobat molt
pocs documents als arxius militars
espanyols que confirmin aquests
fets. El gruix de les dades, imatges
i aspectes tècnics han estat localitzats als arxius estrangers. A més a
més, alguns mitjans de comunicació
i edicions en paper han qüestionat la
correcció d’alguns aspectes tecnològics, la indefensió dels pobles bombardejats, i, més encara, si aquestes
poblacions tenen dret a algun tipus

Vista del refugi antiaeri de l’aeròdrom de la Sénia en l’actualitat.

de reparació de part dels governs alemany i italià.
Finalment, la darrera qüestió (Per
què van ser bombardejats aquests pobles?) ha estat motiu d’anàlisi i reflexió per als autors. Al llibre hi trobareu
diverses causes, circumstàncies, excuses i àdhuc cinismes, que a partir de
les publicacions de les conclusions de
diversos historiadors o especialistes de
la guerra aèria (recollides a la bibliografia), i especialment des de la projecció del documental Experiment Stuka de SUICA films, s’han anat succeint
aquests darrers anys. És clar que els
comandaments nazis volien provar en
combat l’eficàcia conjunta dels avions
de bombardeig en picat (Stuka) amb
les bombes de més gran poder destructiu d’aleshores (les de cinc-cents quilograms). Això era així perquè el tractat
de pau de la Primera Guerra Mundial
limitava el desenvolupament militar

d’Alemanya i prohibia l’ús de determinats ginys i armes en el seu territori.
Dit d’una altra manera, els nazis van
haver de trobar un país en guerra per a
provar en combat alguns dels seus avions i bombes. La Guerra Civil Espanyola els va oferir un camp de batalla on
experimentar armes, tàctiques, equips
de comunicacions, etc.
Hom ha dit que els bombardeigs
de la legió Còndor a l’Alt Maestrat es
van fer: per petició del general Aranda, perquè es trobaven a curta distància de l’aeròdrom de La Sénia, perquè
albergaven els quarters generals de
grans unitats de l’exèrcit republicà,
perquè hi havia importants dipòsits
de municions...
Deixem per als lectors l’elecció
de la que considerin causa principal
—car no hi ha cap document que ho
expressi indiscutiblement—, i únicament direm que —com es pot comprovar en el text—, ni aquelles poblacions albergaven grans unitats de
l’exèrcit popular, ni importants dipòsits de municions, ni fortificacions, ni
vehicles blindats... Eren simplement
nuclis habitats que havien de ser ocupats per les tropes terrestres en qüestió de quinze dies.
Allò que sí que coneixem prou és
que els primers atacs aeris, a més de
la mort i les ferides causades als civils, van provocar la fugida dels habitants cap a les masies i refugis naturals del voltant, de forma que quan
es van produir els segons i tercers
bombardeigs ja no van provocar cap
mort, i sí tan sols algun ferit, perquè
la gent, atemorida, no va tornar a les
seves llars fins després de l’arribada de
les tropes franquistes. I això va passar
a Rossell, Ares, Benassal, Albocàsser i
Vilar de Canes.

Franco i Volkmann a la Sénia
(Cortesia d’Heribert Garcia Esteller i Raul Arias Ramos. Col·
lecció Max Buch 02).

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

l’arxiu

L’Arxiu d’Imatge i So de Menorca
L’Arxiu d’Imatge i So de Menorca
(AISM) és un servei del Consell Insular
de Menorca dedicat a la recuperació i
la custòdia del patrimoni documental
en imatges i sons produïts o referits a
l’illa de Menorca. L’AISM sorgeix de la
necessitat inicial que Menorca pogués
comptar amb un centre de referència
en relació amb aquest tipus de documentació que orientés la seva tasca
en aspectes com ara la seva recerca i
recuperació, així com en relació amb
aspectes tècnics específics de tractament arxivístic per a aquest tipus de
materials.
El primer pas per a la creació de
l’AISM es va dur a terme, per una
banda, amb l’elaboració d’un projecte que definia les necessitats i les línies que calia seguir per a un servei
d’aquestes característiques i, per l’altra, amb l’organització d’exposicions
temàtiques que van servir de primera
empenta per dur a terme de manera
paral·lela una cerca fotogràfica per
tota l’illa i la catalogació dels documents recopilats. Així mateix, es van
anar recollint els primers fons sonors,
que també van passar a engruixir
aquest primer embrió del que seria
l’AISM.
Tot això va acabar materialitzant-se amb l’obertura de l’Arxiu
d’Imatge i So de Menorca el gener
de 2006, coincidint amb la diada de
Sant Antoni. L’AISM passava a ocupar
la que havia estat l’antiga seu del CIM
i a partir de llavors compartiria espai
amb l’Institut Menorquí d’Estudis.

Entrada de Can Victori, seu de l’AISM. Autor: Arxiu d’Imatge i So de Menorca-CIM]

En els quinze anys que l’AISM ha
estat obert al públic, el balanç de
participació i acollida que ha tingut
per part de la societat menorquina ha
estat força positiu. L’AISM s’ha engruixit amb valuosos fons fotogràfics,
sonors i fílmics i ha realitzat també
nombroses activitats (exposicions,
visites guiades, unitats didàctiques,
publicació de llibres, etc.) destinades
a donar a conèixer la importància de
la recuperació del patrimoni fotogràfic, sonor i audiovisual de l’illa i amb
aquest la seva memòria, paisatge i
societat.
Un arxiu de les característiques de
l’AISM es nodreix de les aportacions

Negatiu en placa de vidre. Autor: Arxiu d’Imatge i So de Menorca-CIM]

no solament de l’Administració pública, sinó principalment de fons de
particulars, entitats i associacions
que, a través de diferents contractes
de dipòsit, donen o cedeixen els seus
arxius de fotografies, films o sons.
Els fons dipositats a l’arxiu passen
per un procés de valoració, inventari,
catalogació, digitalització, restauració, si és necessari, i conservació
en les millors condicions possibles
per perllongar la vida dels originals
el màxim de temps. Per anar perfeccionant la manera de treballar, actualitzar les tasques i feines i adaptar-se
a les noves tecnologies s’han elaborat
uns protocols de treball que establei-

Digitalització d’originals fotogràfics amb càmera digital. Autor: Arxiu
d’Imatge i So de Menorca-CIM]
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l’arxiu

Grup de dones a la cala de Sant Antoni (port de Maó). Any 1910.
Autor: Salvador Almirall Codina. Arxiu d’Imatge i So de Menorca-CIM]

xen les pautes i normes que cal seguir
a l’hora de realitzar qualsevol tasca
en relació amb el tractament arxivístic, la digitalització i la conservació
d’un fons.
Els fons que formen part de l’arxiu
abasten una gran varietat de temàtiques i autors. Comptam amb fons
de fotògrafs professionals i amateurs,
que són testimoni de la seva professió i del seu gust per la fotografia;
fons d’entitats i associacions, que ens
mostren l’activitat social i cultural de
la nostra illa; fons d’administracions i
fons de col·leccionistes, que recullen
un gran nombre de fotografies i postals antigues.
Pel que fa als fons fílmics, es
conserven enregistraments casolans
realitzats en diferents formats (súper-8, 16 mm, VHS...) que ens mostren moments de la vida personal i
familiar dels seus autors, els paisatge
de Menorca i actes socials o culturals.
També formen part d’aquests fons
enregistraments d’activitats de diferents associacions, de concursos de
curtmetratges i de programes i documentals emesos a algunes televisions
locals.
El fons sonor el conformen enregistraments de plens del Consell Insular, de conferències realitzades a diferents associacions culturals, concerts,
entrevistes d’història oral, etc., així
com alguns discs i altres enregistraments editats en diferents formats.
Un cop digitalitzats i catalogats,

Plaça del Príncep de Maó. Anys 1950. Autor: Josep Miquel Vidal Hernández.
Arxiu d’Imatge i So de Menorca-CIM]

els documents es posen a l’abast de
totes les persones que hi puguin
estar interessades. Per consultar el
fons complet i per sol·licitar el préstec d’imatges s’ha de contactar amb
l’Arxiu o visitar-ne les dependències.
També es pot consultar una part del
fons fotogràfic a través del catàleg
que està penjat a la pàgina web de
l’arxiu (http://aism.cime.es).
Però aquí no acaba la tasca de
l’AISM, ja que durant aquests anys
s’ha treballat intensament per aconseguir la conscienciació sobre la
importància d’aquesta classe de patrimoni a través de diferents accions
per poder realitzar una altra de les
finalitats de l’Arxiu: la difusió. Les
activitats que s’han duit a terme han
estat diverses: unitats didàctiques
per a escolars, conferències, xerrades
a associacions culturals i entitats relacionades amb persones majors, cursos, col·laboracions amb institucions
públiques i privades, exposicions i audiovisuals produïts pel mateix Arxiu1 i
difusió a les xarxes socials. Tot plegat
ha ajudat a donar a conèixer l’AISM i
a crear consciència per no perdre una
part de la memòria dels dos darrers
segles i augmentar el nombre de col·
leccions dipositades a l’Arxiu. També
s’ha d’esmentar l’ajut de moltes persones que, assabentades de la nostra existència, ens han aportat fons
propis o d’altres persones, o simplement han confiat en nosaltres i ens
han donat la seguretat necessària per

mantenir la il·lusió per fer la feina
ben feta.
Les activitats que organitza l’AISM
generalment estan obertes a tot el
públic. Així i tot, hi ha un seguit d’activitats que es fan amb una vocació
didàctica dirigides a grups escolars.
Amb aquestes activitats es pretén,
per una banda, presentar el servei i
els fons i, per una altra, donar a conèixer elements bàsics dels inicis de
la fotografia, com ara la càmera fosca2
o la cianotípia,3 a través de tallers en
els quals els alumnes poden posar-los
en pràctica. Sigui quin sigui el cas,
l’Arxiu cerca la manera de col·laborar
i acostar el servei als alumnes.
Així, l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca-CIM és un recurs obert a tota la
societat, que vol recollir el patrimoni
fotogràfic i audiovisual de Menorca
i alhora posar-lo a l’abast del públic
per al seu ús i coneixement.
Qualsevol persona interessada
a conèixer i utilitzar els serveis de
l’AISM s’hi pot dirigir passant pel
Camí des Castell de Maó (Menorca),
telefonant al 971 368 104 o enviant
un correu electrònic a arxiuimatgeiso@cime.es. També es pot estar al
dia de les nostres activitats visitant
la nostra web (http://aism.cime.es),
seguint les xarxes socials de l’AISM
(Instagram i Facebook) i els nostres
canals de vídeo (YouTube i Vimeo).
Esperança Pallicer Pons
Arxiu d’Imatge i So de Menorca-CIM

1 En podeu veure alguns exemples al canal de YouTube de l’AISM: https://www.youtube.com/channel/UCgDEubt64F5KQUi5sc7vqPg?view_as=subscriber
2 Vegeu un vídeo del taller de càmera fosca: https://youtu.be/fiEYwnGTgRs
3 Vegeu un vídeo del taller de cianotípia: https://youtu.be/mHRc-xMrcLw
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el museu

Memòria del món rural: el conreu tradicional
de l’arròs al museu de Pego
El museu etnològic de Pego a la
comarca de la Marina Alta, s’inaugura
l’any 1991 i se situa en el casal que fou
residència des del s. xviii d’una de les
famílies benestants del poble, els Sala
—els quals es convertirien al llarg dels
s. xix i primera meitat del xx en els caps
dels conservadors com a cacics del districte o partit judicial de Pego— fins
l’adquisició per l’ajuntament del poble
per a destinar-lo a Casa de Cultura,
com un espai que acollira les diverses
activitats culturals: biblioteca, arxiu
històric, sala de conferències, exposicions, museu d’Art Contemporani, col·
lecció Entomològica Torres Sala i, en el
cas que tractem, museu del conreu de
l’arròs i altres oficis complementaris del
món agrícola tradicional i algunes professions preindustrials relacionades en
el quefer agrícola.
És un casalot tipus palau rural
adossat a un llenç de la muralla de final del s. xiii, declarada BIC, construïda en temps del rei Pere el Gran —fill
d’en Jaume I— arrel de la conquista
cristiana i l’agrupació posterior de les
diverses alqueries islàmiques disseminades al voltant de la que ara és l’actual villa de Pego, i al costat de l’única
porta medieval que resta de les tres que
disposava el perímetre circumdat per la
muralla.
El museu etnològic se situa en el
pis superior, precisament en la zona
que s’utilitzava per emmagatzemar les
collites: la cambra o les golfes.

Façana de la Casa de Cultura de Pego on s’ubica el Museu d’Etnologia

La façana externa encara conserva
la ceràmica original de rocalla barroca
en els sotabalcons i dos conjunts murals recuperats d’habitacles anteriors i
recol·locats al pati interior en el tram
del llenç de muralla que abasta eixe
casal.
Tant els taulells dels balcons com
els dos murals, són exemplars valuosos
característics de la terrisseria valenciana del dihuit amb representacions de
pomes i magranes, a més de motius geomètrics.
Ja a l’interior de la Casa de Cultura,
en el pavelló que ocupa el museu relacionat en el conreu de l’arròs, disposen
de tres elements: el fotogràfic en di-

Conjunts murals de ceràmica del segle XVIII recuperats de habitacles anteriors

versos pannells penjats en les parets,
material, on es troben les eines i altres elements necessaris que abasten
al complet el cicle del conreu –aixades, xarugues, barca, llegona, taula de
gavinets, recreació de la trilla en l’era
amb tots els elements pertinents, els
sequers amb la ventadora, vestimenta, carrets de mà, corbelles, corbellots,
etc.- i l’immaterial; els quals ha anat
ampliant-se des de l’obertura fins ara
mateix per successives donacions dels
veïns.
Durant la visita es pot seguir el cicle complet del que fou el conreu tradicional de l’arròs en la propera marjal
de Pego-Oliva, en l’actualitat un Parc

Entre altres objectes podem veure un molinet de blanquejar l’arròs.
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el museu
Natural declarat per decret del Govern
Valencià en desembre de 1995 i que
forma part del Catàleg de Zones Humides del País Valencià adherit al Conveni
Ramsar.
A més de gaudir de les fotografíes
i de les eines originals necessàries per
desenvolupar la feixuga tasca que va
ser la dedicació majoritària dels camperols pegolins, i que alhora va definir
la idiosincràcia i el caràcter ben peculiar del poble fins dades recients, en ell
es troba una xicoteta oficina trasladada d’un dels varis molins de descascar
l’arròs que actuaven en el poble durant
la temporada de la postcollita, i també
de dos molinets casolans que durant tot
l’any blanquejaven l’arròs a xicoteta escala, el de cada casa de la reserva de la
collita que guardaven en el rebost per
anar cuinant i consumint dia a dia.
Tot en ell es mostra de manera molt
didáctica i amena, per la qual cosa ens
ofereix un testimoni plàstic i suggeridor d’una forma de viure, treballar i
menjar ja practicament desapareguda
per a les generacions actuals, així com
de la vestimenta pròpia d’eixa activitat
semiaquàtica tan específica d’eixe cultiu fins la primera meitat de la dècada
de 1970.
També, i és molt important ressenyar-ho, ens dibuixa el paisatge, la geografia i la xarxa de séquies, sequiols i
els rius que solcaven la zona pantanosa
d’una marjal tan transformada a partir
de 1980, fins la declaració com a parc.
Ara mateix, una part bastant significativa del parc natural està resevada
per a cultivar de manera ecològica l’arròs en dues varietats de gran qualitat:
el bomba i el bombon.

Però hi ha que significar que la
manera de treballar en este moment
la marjal no té res en veure en l’anterior i ancestral procés: ara la sembra,
la fertilització, la sega i l’assecat de la
gramínia es du a terme por mitjans aeris i terrestres en unes grans màquines
sense a penes intervenció de les persones i, el que és més cridaner, sense que
s’adone la majoria dels habitadors del
poble que quasi consideren aliena eixa
tasca, abans tan pròpia i que marcava
totalment la vida del poble.
En una altra zona de l’espaiosa cambra, hi ha la gènesi d’uns projectes de
museu o testimonis d’altres tarees agrícolas que conformaren la intrahistòria
quotidiana del municipi. Entre elles el
treball al voltant de la taronja amb els
seus tractaments fitosanitaris usuals i
manuals: polveritzar, entoldar, empeltar, podar, cavar, regar, magencar, llaurar, cavallonar, collir, etc.
També,unes pinzellades del treball
artesà de les fusteries i dels ferrers -en
concret per a tenir cura dels animals
de càrrega i de tir i arrastre dels carros
(ferrar-los) i de les eines (aixada, xafes,
corbella, forcat, rella…), així com l’ofici de l’esquilador de les mules, haques,
ases i matxos que arrossegaven els carros, accionaven les sénies de reg i els
forcats, batien l’arròs a l’era, etc.
El museu es va instaurar en aprofitar una conjuntura propícia per a la
defensa i conservació del patrimoni
cultural i rural dels pobles, quan confluiren temporalment, per una banda
la posta en marxa de les anomenades
Escoles-taller en diverses comarques
-en este cas a la Marina Alta en Déniai per altra l’aparició des del Seminari de

Plafons explicatius acompanyats d’imatges fotogràfiques i eines utilitzades en el conreu de l’arròs.

Cultura Popular Manuel Sanchis Guarner
de l’institut Historiador Chabàs de Dénia, d’uns llibres com El fang, dedicat a
la terrisseria de la comarca amb museu
a Orba, La pansa, amb museu a Dénia,
i al conreu de l’arròs amb el museu que
comentem.
Després de la visita al casal i al museu, devem dedicar un temps per gaudir
de l’església de l’Assumpció emplaçada
enfront; un edifici bastit entre finals
del s. XVI i els inicis del XVII, del mestre d’obres francés Joan Cambra, així
com l’annexa capella de la comunió del
s. XVIII amb el sòcol de ceràmica valenciana de l’època amb motius al·legòrics
de l’Eucaristia, un retaule renaixentista
dedicat a la Verge de l’Esperança del
s. XV, una doble Verònica del quatrecents, el Crist de la Providència del s.
XV i la torre-campanar exenta barroca
de l’any 1700 segons consta en un rètol
en llatí gravat en un carreu del cos inferior del campanar.
Així com de la capella barroca de
l’Ecce Homo de mitjan huit-cents, octogonal, amb una esvelta cúpula -maqueta de l’església de san Francisco el Grande de Madrid, amb disseny del franciscà
fra Francisco de Cabezas-; i les diverses
ermites urbanes per diferents indrets de
la població en una cronologia que va
des del s. XIV-XV al XVII.
Per arredonir la visita, és un motiu
d’esplai recórrer la marjal i gaudir d’un
espai natural sempre igual i sempre
canviant segons l’època de l’any en la
què passegem per ella.
Fernando Sendra Bañuls.
Professor jubilat a la Universitat Politècnica de València.

Carretó i altres instruments del Museu d’Etnologia de Pego
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DD.AA. L’Erol. Núm. 148/149. El Berguedà esportiu. Àmbit de Recerques
del Berguedà. Berga, Estiu / hivern
2021. ISSN 02-12-445
Les cent-cinquanta pàgines de
L’EROL d’estiu/hivern d’aquest 2021,
un número doble, s’han dedicat íntegrament a repassar la llarga història de
la pràctica esportiva al Berguedà. Tren-

ta-dos autors has aportat informació
textual i gràfica –més de cinc-centes
fotografies– d’una practica que va començar de la mà de l’excursionisme a
finals del XIX i que avui, esdevé una
activitat plural, que a més de generar
sociabilitat, passió i adrenalina, individual i col·lectiva, ha generat un notable nínxol d’activitat econòmica.
El diferents articles s’han agrupat
en cinc àmbits, precedits per una llarga
cronologia que avarca el període 18982015. El primer, dedicat als pioners,
repassa els passos del primers excursionistes que s’acosten a la comarca i que
obren camí, Lluís Estasen inicia les escalades al Pedraforca, l’inici del futbol a la
Pobla de Lillet on es juga el primer partit
el 1900, la primera cursa automobilística del 1903, o la primera esquiada documentada als Rasos de Peguera el 1917
i la primera competició protagonitzada
per noies berguedanes el 1954.
El segon i tercer blocs, de nom Passió competitiva i Pobles i viles esportives reuneix articles sobre els orígens
i l’evolució dels esports clàssics de pilota, futbol, basquet, i del handbol. La
importància del ciclisme des dels anys

vint del s. XX, impulsat per la Volta
Ciclista de Catalunya quan sovint tria
la comarca per assolir els reptes de les
fortes pendents per arribar a Queralt,
Castellar de n’Hug o els Rasos de Peguera. Passió pel motor per carreteres
plenes revolts, olor de benzina, soroll
de motors en mig de paisatges rurals,
com les modalitats de trial i trialsín que
contrasten amb pràctiques més silents
com el del Cross de l’Ametlla.
La relació entre esport i natura
s’analitza a partir de les centenàries
escalades, la pràctica de l’espeleologia,
les marxes de resistència i les curses
de muntanya, el parapent, i la historia
d’una entitat, el Cquie, que durant més
de quaranta anys ha format als nens i
nenes i joves en l’esport en el medi natural.
També hi trobareu informació sobre
la caminada popular més antiga de la
comarca i de Catalunya, la de Sagàs; els
partits de futbol que el Barça ha jugat
al Berguedà, sobre la practica del vòlei
platja en una comarca sense platges i
forces coses mes.

FERRÉ TRILL, Xavier (Ed.): Miquel Tarradell i Mateu (1920-1995). Cicle en reconeixement de la trajectòria de l’arqueòleg, Assaig, 149. Centre de Lectura de
Reus / Arola Editors. Reus, 2021. ISBN
978-84-948047-5-5
Les quatre ponències del volum
conformen el cicle organitzat per l’ate-

neu reusenc els dies cinc i vuit d’octubre de 2020 en motiu de la commemoració del centenari del naixement de
l’acadèmic i organitzador de plataformes culturals Miquel Tarradell.
La recerca de l’arqueòleg Jaume
Massó analitza minuciosament la relació epistolar entre el metge reusenc i
estudiós en prehistòria, Salvador Vilaseca Anguera, i Tarradell Mateu entre
els anys quaranta i setanta. Es tracta
d’una faceta poc coneguda i d’interès
per a delimitar el context intel·lectual
i associatiu en què es produí la coneixença i l’intercanvi de criteris entre
ambdós científics.
L’arqueòloga Marta Prevosti, en un
bon estudi de síntesi, relata l’evolució acadèmica i professional de Miquel
Tarradell: les seves hipòtesis, les aportacions arqueològiques i historiogràfiques més destacades. Situa, per tant,
la reflexió en la biografia general del
protagonista, la qual cosa facilita al
lector la comprensió d’un enfocament
predominantment metodològic.
La professora en arqueologia Núria
Rafel detalla el mestratge de Tarradell

vers noves generacions d’arqueòlegs un
cop retornat a la Universitat de Barcelona procedent de la Universitat de València. És una investigació que, d’una
banda, situa correctament la darrera
etapa de la trajectòria científica i promotora editorial de l’investigador i, de
l’altra, recull el total de Tesis Doctorals
dirigides per l’acadèmic.
L’historiador Xavier Ferré estableix
el treball cívic de l’intel·lectual entre
els anys quaranta i seixanta: entrellaça
un text inèdit de Tarradell sobre Jacint
Verdaguer, en el context dels espais que
acollien reunions parapolítiques i literàries, amb el mestratge civil tarradellià
a la Facultat de Lletres de la Universitat
de València entre 1956 i 1970.
La publicació també incorpora un
panorama biogràfic de l’humanista, una
seva antologia de textos i una secció
amb documentació poc coneguda. Es
tracta d’una aportació reeixida entorn
de la trajectòria polifacètica de qui fou
partidari del referent historiogràfic Gordon Childe.

Rosa Serra Rotés

Francesc Viso
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SALES VILLALONGA, Marta; MARSINYACH PERARNAU, Eva; BALAGUER
HUGUET, Pablo. Un mar de ciència i
coneixement. Els seguiments científics
del medi marí a Menorca. Col·lecció Recerca, 24. Institut Menorquí d’Estudis.
Maó, 2021. ISBN 978-84-15291-75-5
Un mar de ciència i coneixement és
un llibre que recull la informació ge-

nerada pels seguiments científics fets
sobre el medi marí de Menorca en les
darreres dues dècades, coincidint amb
els 20 anys de la creació de l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM)
i amb els 35 de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME).
Aquest llibre, que es va presentar
per Sant Jordi de 2021, apareix en un
moment molt interesant per a Menorca.
La nova ampliació de la reserva de biosfera cap a la mar, la creació de la reserva marina de l’illa de l’Aire, l’elaboració
d’eines de gestió per als espais de Xarxa
Natura 2000 i la preocupació de nombroses entitats i persones cap a les problemàtiques de la mar, fa d’aquest un
moment idoni que va motivar l’Institut
Menorquí d’Estudis i l’Agència Menorca
Reserva de Biosfera a tirar endavant
l’edició d’aquest llibre.
L’obra està estructurada en 14 capítols: els 5 primers tracten sobre el medi
físic i biològic de l’illa; els 7 següents,
més específics, estan organitzats per
grups d’organismes, i els dos darrers
estan dedicats a les activitats humanes
i el futur del medi marí de l’illa. La re-

copilació d’informació que s’hi fa inclou
tant els seguiments del medi marí propis de l’OBSAM com els seguiments realitzats per altres entitats, com diverses
administracions, universitats i centres
de recerca vinculats a Menorca.
Aquest volum forma part de la col·
lecció Recerca de l’IME, sèrie dedicada
a la divulgació de la ciència i la recerca
que es fa a Menorca i sobre Menorca.
Les autores i l’autor del llibre són Marta
Sales, Eva Marsinyach i Pau Balaguer,
però no és una obra només d’aquests
tres autors, sinó que representa a totes aquelles persones que al llarg de la
història de l’OBSAM han col·laborat per
fer possible el programa de seguiment
del medi marí d’aquesta entitat.
Tenim a les nostres mans un recull
de seguiments que servirà de base de
coneixement i de llibre de consulta imprescindible per a totes les persones
que treballen en la recerca i la gestió
del medi marí que envolta les illes Balears. Igualment, aquest llibre podrà interessar a qualsevol persona enamorada
de la mar.
David Carreras

DD.AA. Actes del II Congrés de l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià. La
Protohistòria a la Comarca del Montsià.
Institut d’Estudis Comarcals del Montsià. Amposta, 2021. ISBN: 978-0929416-9
Un dels valors que aporten les 167
pàgines escrites i amb material gràfic
del llibre de les Actes del Congrés sobre

la Protohistòria a la Comarca del Montsià rau en el fet que marquen un abans i
un després en la concepció sobre la formació i origen del Delta de l’Ebre, que
es formà en l’Holozè que és el període
dels darrers 10.000 anys, (C. IBÁÑEZ),
cosa que suposa un canvi de paradigma
en l’enfocament que, si més no des dels
anys setanta, ha prevalgut en el treball
i els estudis realitzats sobre este període a les nostres comarques. La gran
feina feta en els anys 50 pel doctor
Esteve Gálvez i el grup de recerques arqueològiques d’Amposta suposà la creació a Amposta del Museu Arqueològic
Territorial de les Terres de l’Ebre amb
materials excavats al terme d’Amposta,
també a la comarca del Montsià i al
Baix Ebre. Als anys 50 també s’assenyalaren 22 jaciments protohistòrics a
la comarca del Montsià, 13 dels quals
a Amposta (J, VALLDEPEREZ). Potser el
canvi de paradigma retornarà l’interès
científic pels jaciments protohistòrics
del terme d’Amposta i del Montsià.
El llibre conté quatre de les sis ponències del Congrés, la primera de les
quals ha arribat com a article: Origen,

formació i evolució del delta de l’Ebre del
doctor Carles Ibáñez Martí; Gestió museística del patrimoni arqueològic d’època protohistòrica a les Terres de l’Ebre
de M. Mar Villalbí i Prades, arqueòloga
i conservadora del Museu de les Terres
de l’Ebre; Poblament protohistòric i vies
de comunicació a l’entorn d’Amposta: resultats de les prospeccions efectuades a
l’Oriola, l’Antic i el sector nord de la serra
del Montsià dels doctors Samuel Sardà
Seuma de la Universitat Pompeu Fabra
i Joan Canela de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica; Noves aportacions
prehistòriques i protohistòriques a les
terrasses fluvials del curs inferior del riu
Ebre; treballs arqueològics al terme municipal d’Aldover, dirigit pel Grup de Recerca Arqueològica de la Mediterrània i
Proper Orient (GRAMPO) de la Universitat Autònoma de Barcelona; i el Document a debat, Viatgem per l’Amposta
protohistòria i la seva demarcació de
l’arqueòleg autodidacta i vocal d’Història de l’Institut d’Estudis Comarcals del
Montsià, Josep Valldepérez Lleixà.
M. Josep Margalef
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DD.AA. ERA # 4. Revista Cerdana de
Recerca. Editorial Salòria / Grup de
Recerca de Cerdanya. Puigcerdà,
2021. 309 pàgines. ISSN: 2462-3717.
ISBN: 978-84-124218-1-1
Els quaderns ERA són una iniciativa de l’Arxiu Comarcal de Cerdanya
i del Grup de Recerca de Cerdanya,

que edita l’editorial Salòria, gràcies
a la col·laboració de la Diputació de
Girona, l’Institut Ramon Muntaner, el
Consell Comarcal de Cerdanya i l’Ajuntament de Puigcerdà.
El número 4 de la revista ERA, el
darrer que editem, consta de 19 comunicacions provinents de 29 autors,
la majoria dels quals són de fora de
Cerdanya, cosa que demostra el creixent interès per la investigació de la
nostra comarca des de la resta del
país i des del mateix territori.
Dels 19 articles, 17 són de ciències socials i 2 de ciències naturals.
Enguany, no hi ha articles d’arqueologia ni d’història antiga, que en altres
números solien ocupar bona part dels
quaderns, però, en canvi, hi ha molts
articles d’història moderna i contemporània, cosa que no sol ser tan habitual.
Entre els diversos articles de l’ERA
4, trobem un estudi sobre la immigració francesa durant els segles XVI i
XVII; una anàlisi sobre la fiscalitat de
guerra a partir dels fogatges de mitjan segle XIV; la lluita pels cereals en

temps del rei Pere III el Cerimoniós;
la presència d’hugonots provinents
de l’Arieja, l’any 1568; l’arqueologia
sobre la línia P de defensa pirinenca
al pla d’Anyella; el monument a l’exili espanyol a Enveig; els comtes de
Cerdanya durant els segles XII i XIII;
els Jocs Florals de Cerdanya de l’any
1908; la meteorologia a finals del s.
XIX i principis del s. XX a Puigcerdà;
el personatge de Pere d’Aragall, el
“bord d’Aragall” o les colònies Iukaidí i els xalets de Josep Maria Sostres,
entre d’altres.
Els quaderns es nodreixen de les
comunicacions que es varen presentar
durant la IV Jornada d’Estudis Comarcals de Cerdanya, que va tenir lloc telemàticament l’any 2021 i que havia
d’haver estat presencial a la localitat
de Bellver de Cerdanya, però que per
les restriccions de la covid-19 no es
van poder realitzar en el format usual.
Els quaderns ERA s’editen cada dos
anys, alternadament amb la Jornada
d’Estudis Comarcals de Cerdanya.
Enric Quílez
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