
Dels inicis fins a principis del segle XXI

El 1876 s’iniciava la Restauració borbònica després de sis
anys d’expansió democràtica, la vida política patia una res-
tricció important de les llibertats i la cultura es convertia en
un refugi d’activistes i represaliats. Precisament, naixia
aquest any l’Associació Catalanista d’Excursions Científi-
ques i dos anys més tard, fruit d’una escissió, l’Associació
d’Excursions Catalana (1878), dues entitats que entronca-
ven amb l’activisme literari de la Renaixença, el primer
catalanisme i la influència del positivisme en la ciència.
L’antropòleg Llorenç Prats diu que apareixien “amb una
declarada vocació científica i catalanista; hom pretenia per
mitjà de les excursions aportar un coneixement positiu del
país en tots els aspectes, que fonamentés científicament
l’autoestima envers la imatge de Catalunya creada per la
Renaixença”, incloent-hi entre les seves dedicacions cièn-
cia, literatura i art.1

Aquestes dues entitats es tornarien a trobar el 1891 sota el
nom de Centre Excursionista de Catalunya (CEC). La fusió
de les dues entitats va donar molta força als estudis que es
publicarien en forma de butlletí. Dotze anys més tard l’en-
vergadura científica assolida pel CEC li va permetre orga-
nitzar els Estudis Universitaris Catalans (1903) amb
càtedres repartides a l’Ateneu Barcelonès, l’Escola Indus-
trial, la Biblioteca de Catalunya i l’Ateneu Polytechnicum.
El salt definitiu de l’excursionisme científic a la institucio-
nalització el farà el 1907 amb la creació de l’Institut d’Estu-
dis Catalans, amb el suport de la Diputació de Barcelona,
que pocs mesos després passaria a ser presidit per Enric
Prat de la Riba.

L’impuls de l’excursionisme científic també va tenir el seu
ressò i, des de ben aviat, a les comarques de Ponent. El
1884, a l’entorn de l’Associació Catalanista de Lleida,
encapçalada per Pleyan de Porta i Reñé i Viladot, naixia
l’Associació Excursionista Ilerdanesa “amb finalitats de
recerca històrica i de propaganda”. De seguida va comen-
çar a publicar un butlletí,2 però l’Associació no va tenir una
vida gaire llarga pel pes que tenia Pleyan dins l’entitat i la
seva mort prematura el 1891. No va ser fins al 1906 que es
tornava a organitzar una entitat similar, aquesta sí, de llar-
ga durada, el Centre Excursionista de Lleida (CEL), impul-
sat per l’historiador catalanista i linyolenc Enric Arderiu i
Valls, acompanyat de Rafel Gras d’Esteva, Manuel Herrera
i Ges i Miquel Roig i Morera. El Centre va organitzar dife-
rents seccions, com la d’arqueologia, presidida per Jiménez
Catalán i Francesc Morera; la de folklore, per Josep Esta-
della i Arnó; la fotogràfica, a cura de Josep M. Vicens, i la
científica, a càrrec d’Eduard Gras. Més tard va aparèixer
una secció científica (flora, fauna i geologia). L’entitat cen-
trava el seu radi d’estudi en “els pobles que constitueixen
avui la província de Lleida, lo qual és per altra part natural
perquè l’activitat del Centre s’exercirà estudiant amb prefe-
rència els pobles que té més a prop i entre els que viu”. El
dinamisme de l’entitat va ser notable fins a la Guerra Civil,
però la victòria franquista va suposar el seu tancament i
desaparició fins al 1956, bona part dels seus components
provinents del catalanisme i el republicanisme van patir l’e-
xili, la presó o el silenci.

En la immediata postguerra, el franquisme va organitzar
l’Institut d’Estudis Ilerdencs (1942), emparat per la Diputa-
ció de Lleida, amb la idea de salvar el defalliment cultural
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ELS CENTRES D’ESTUDIS.
CIÈNCIA, TERRITORI I CULTURA DES DE BAIX

J O R D I  S O L D E V I L A  R O I G
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provocat per la guerra i el silenci de bona part de la
intel·lectualitat i activistes lleidatans. Poc temps més tard, i
també a l’entorn dels cercles culturals franquistes, naixia el
Cercle de Belles Arts (1947). La renovació a aquest gris
panorama, recolzat en les institucions i la manca de lliber-
tats, no es resoldria fins que una nova generació de joves
reorganitzaria la vida cultural aprofitant les escletxes dels
darrers anys del franquisme i els primers de la Transició. La
reaparició el 1956 de la delegació lleidatana del Centre
Excursionista de Catalunya, nom encobert del Centre
Excursionista de Lleida, marca els inicis del canvi, però la
seva activitat serà més esportiva que científica. El 1965
l’Associació Cultural la Femosa d’Artesa de Segre simbolit-
za aquelles primeres entitats que sota el paraigua de la cul-
tura fan alguna cosa més que cultura i, en la mateixa línia,
apareixen a principis dels anys setanta el Grup d’Acció Lin-
güística al Baix Cinca (embrió del futur Institut d’Estudis
del Baix Cinca), el Grup de Recerques de les Terres de
Ponent (1976) o l’Ateneu Popular de Ponent a Lleida
(1979). En un altra direcció, però també amb l’estudi local
com a objectiu, neix el 1972 els Amics de la Seu Vella.

Tots aquests grups aniran estudiant i divulgant diferents
aspectes locals i comarcals, una tasca que es veurà amplia-
da amb la publicació de les revistes Miscel·lània Cerverina

(1983) a la Segarra i Urtx (1989) a l’Urgell. Tot i no ser un
grup d’estudis, al seu voltant han aconseguit aplegar una

petita constel·lació de professionals i estudiosos de la
comarca i zones pròximes. És a finals dels anys vuitanta
que el GALL es transforma en Institut d’Estudis del Baix
Cinca (1989), es formalitza com a centre d’estudis comar-
cal, el primer d’aquestes característiques a les comarques
de Ponent. També d’aquesta època i de caràcter local és el
centre Estudis Castellnouencs (1988). Caldrà esperar gaire-
bé una dècada perquè comencin a aparèixer nous centres,
el 1997 s’inicien les Trobades d’Estudiosos de les Garrigues
que el 2002 donaran lloc a la fundació del Centre d’Estudis
de les Garrigues. I dos anys més tard, el 1999, neix EGRELL
(Institució per a l’Estudi, Gestió i Recuperació dels Ecosis-
temes Lleidatans), la primera entitat dedicada a l’estudi
mediambiental a les comarques de Ponent i, principalment,
a l’ornitologia. Sis anys més tard, es funden el Centre de
Recerques del Pla d’Urgell Mascançà i el Centre d’Estudis
Lliterans (2008), els seguiran la Fundació Arnau Mir de Tost
a la Vall d’Àger (2010) i el Centre d’Estudis Comarcals del
Segrià (2012).

Alguns dels centres d’estudis comarcals ponentins formen
part de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Cata-
lana (CCEPC), una coordinadora fundada el 1992 i que
actualment aplega 120 centres dels aproximadament 400
que hi ha arreu dels Països Catalans. El nombre deixa palès
la preocupació pels estudis locals i comarcals que hi ha
arreu del país.

Butlletí de l’Associació Excursionista Ilerdanesa,
primera entitat d’estudis organitzada a les comar-
ques de Ponent (1885).
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Catalanitat i democràcia, però sense estat

Gairebé fa 140 anys des de la fundació de l’Associació Cata-
lanista d’Excursions Científiques i, en ple segle XXI, la
vocació dels centres d’estudis no s’ha apartat excessiva-
ment dels seus orígens. En tot cas, s’han multiplicat arreu
del país. Diu Josep Fontana, a l’entrevista que li fem, que
bona part d’aquest dinamisme cultural i científic prové de
l’absència d’un estat català. I, certament, la major part de
centres i entitats relacionades s’organitzen des de la socie-
tat civil i amb poques o sense cap vinculació institucional,
és més, les entitats vinculades a institucions apareixen en
moments de manca de llibertats o amb finalitats de màr-
queting polític o electoralistes. També es dóna el cas invers,
en què s’arriba a institucionalitzar alguna d’aquestes enti-
tats, com és el cas de l’Institut d’Estudis Catalans (1907),
una entitat que exemplifica aquesta voluntat de construir
un país sòlid i fer-ho des de la societat civil i amb els mit-
jans amb què es compta. Tanmateix, la tònica és l’organit-
zació al marge de l’Estat i les institucions estatals.

La relació dels centres d’estudis amb la democràcia i la lli-
bertat queda prou reflectida en el repàs històric, i és
durant el franquisme que queden silenciades o força limi-
tades les entitats culturals i científiques provinents del
període anterior. L’escombrada és tan forta que el règim
franquista ha de promoure’n algunes per no deixar òrfena

de cultura la província de Lleida. Les entitats dedicades a
l’estudi suposaven un doble perill per al franquisme, d’una
banda, per la seva capacitat d’aportar pensament i, de l’al-
tra, fer-ho fora de les institucions amb la llibertat que això
comportava. La universitat era més fàcil de depurar i con-
trolar,3 no sols en plena dictadura. El cas del professor
Odón de Buen a finals del segle XIX és una bona mostra
del control que exercien l’Estat i els poders fàctics cap a la
ciència i la cultura a l’Estat espanyol.4

Precisament, aquesta idiosincràsia al marge de les institu-
cions i el control estatal fa que sovint els centres d’estudis
esdevinguin un contrapoder al territori, una veu de la
societat civil i l’entorn social més immediat de qui es
poden fer ressò de les seues preocupacions, aportant una
visió diferenciada a l’oficial, al marge d’interessos polítics
i econòmics, cosa que provoca enfrontaments o friccions
amb aquests i els seus representants. I no cal remuntar-se
a l’etapa prèvia a la Guerra Civil, aquest és un fet que des-
taquen els centres d’estudis en els diferents articles que
vénen a continuació (la llengua a la Franja de Ponent, la
protecció dels ecosistemes ponentins, etc.).

Tanmateix, aquesta vida al marge de les institucions té
alguns problemes, alguns de caire científic. No hi ha un
debat científic i un sedàs que reguli qualitativament la pro-
ducció investigadora amb els problemes i les inexactituds

Enric Arderiu i Valls (1868-1920), historiador linyolenc fundador
del Centre Excursionista de Lleida, entitat successora de l’Asso-
ciació Excursionista Ilerdanesa.

Portada del primer Butlletí del Centre Excursionista de Lleida (1908).
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que això comporta. Ara bé, les noves generacions formades
a la universitat faciliten la creació de ponts entre universi-
tat i centres d’estudis. Tanmateix, esperem que no sigui un
refugi per a les generacions de joves que no han pogut acce-
dir a la cada cop més prima universitat, sinó un espai de
col·laboració amb el territori per part d’aquells que han
anat a formar-se i ara tornen al territori allò que han après.
El finançament és una altra de les qüestions que afecten els
centres d’estudis, però podríem dir que són la fórmula que
optimitza millor els recursos i en treu més beneficis per al
conjunt social, tal com exposa en el seu article Josep San-
tesmases (president de la CCEPC). I no sols això, com diu
la professora Pura Peris, els centres d’estudis poden plan-
tejar solucions econòmiques i de desenvolupament local a
partir dels recursos més immediats (cultura, història, medi
ambient) i fer-ho des del respecte al territori, donant-li un
valor afegit que es queda al territori.5

Ciència, territori, democratització i identitat

Tal com anirem veient en els articles que segueixen, hi
observarem unes constants en tots els centres. En primer

lloc, la vocació d’aconseguir un coneixement de la realitat
utilitzant una metodologia cada cop més acurada, gràcies
en part a les noves fornades universitàries que col·laboren
en els centres d’estudis. La ciència és el principal leitmotiv

dels centres, la recerca, en la major part dels casos, es posa
en comú en jornades d’estudis o publicacions. Seria conve-
nient remarcar el pes dels estudis històrics entre la major
part de centres i els pocs estudis ambientals. Tanmateix, la
diversitat d’estudis és força notable, només per esmentar-
ne uns quants: estudis lingüístics, antropològics, d’art,
arqueològics, històrics, botànics, faunístics, etc.

En segon lloc, una territorialitat marcada per àmbits locals
(Lleida, Artesa de Lleida), comarcals (Baix Cinca, Llitera,
Segrià, Garrigues o Pla d’Urgell) o regionals (comarques de
Ponent) o, dit d’una altra manera, propers a la realitat quo-
tidiana de les societats a les quals es dirigeixen i amb qui
conviuen. Aquesta territorialitat també fixa els camps d’es-
tudi i no hi trobarem cap matemàtic o físic exercint com a
tal, ja que els camps d’estudi tenen estreta relació amb tot
allò que estigui relacionat amb el marc geogràfic, tal com
hem vist en el punt anterior. Aquesta circumscripció geo-

Visita guiada del Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà” a l’església de Linyola (2011).
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1 PRATS, Ll. El mite de la tradició popular. Barcelona: Edicions
62, 1988; p. 103.
2 SOL, R.; TORRES, M. C. Lleida i el fet nacional català (1878-

1911). Barcelona: Edicions 62, 1978; p. 79.
3 En relació amb la depuració del món universitari, llegiu: CLARET,
J. La repressió franquista a la universitat catalana. Vic: Eumo
Editorial, 2003.
4 Odón de Buen era un professor de biologia i va ser un dels prin-
cipals defensors de les teories darwinistes a l’Estat espanyol. La
pressió del bisbat i part del clergat va aconseguir apartar-lo de la
càtedra de zoologia que havia guanyat a la Universitat de Barcelo-
na. Això va motivar una campanya activa i amb molt ressò per part
d’estudiants, professors i un gruix important de la societat civil
catalana i europea.
5 PERIS, P. “Cultura, medi ambient i territori, els Centres d’Estudis
Locals i comarcals, elements claus en el desenvolupament local”.
Segona Trobada Universitat de València – Institut d’Estudis

Comarcals. Aportacions per a la reflexió al voltant del territori.
València: Universitat de València, València, 2012.
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gràfica contrasta amb la internacionalització de la ciència
que deixa molts buits i s’allunya d’una realitat propera sen-
se donar respostes a un públic cada cop més format. D’al-
tra banda, el fet de fixar un marc geogràfic concret no
necessàriament ha de significar un localisme, ja que preci-
sament des de l’àmbit local es poden donar perspectives
molt globals. A més a més, la territorialitat ajuda a estruc-
turar el territori.

En tercer lloc, hi ha un neguit que supera les reduïdes i tan-
cades estructures acadèmiques i s’organitza de forma
oberta, participativa i heterogènia. Qualsevol persona pot
associar-se als centres d’estudis si té interès per la cultura
i la ciència independentment dels seus coneixements i for-
mació prèvia. Tots els centres agrupen un conglomerat de
socis i sòcies amb formacions distintes, però objectius
comuns, conèixer l’entorn proper. En l’article d’EGRELL
s’expressa prou bé aquesta diversitat interna dels seus
socis: “Des de biòlegs, enginyers forestals, agrònoms o
ecòlegs fins a advocats, historiadors, ornitòlegs, naturalis-
tes i pagesos.”

En quart lloc, es produeix una democratització i socialit-
zació del coneixement, davant un món acadèmic tancat
que funciona amb uns codis compresos només per
experts, es genera una voluntat expressa de divulgar temes
que preocupen l’entorn més immediat, demanats sovint

per aquest i amb un llenguatge més intel·ligible. Tots els
centres tenen el segon pilar de la seva activitat en la divul-
gació dels seus estudis. Així, les activitats divulgatives són
diverses, des de jornades fins a audiovisuals, xerrades,
cursos, visites guiades, etc.

Ja hem parlat de la importància de la territorialitat en el
desenvolupament de l’activitat dels centres, territorialitat
que va lligada a una voluntat de cercar, preguntar-se o pro-
posar una identitat comuna per als habitants d’una localitat
o comarca. Allò que han estat i allò que volen ser, allò que
com a societat volen transmetre, eliminar, conservar o
potenciar. Una de les peces clau que reflecteix aquesta pre-
ocupació en tots els centres d’estudis és tota la qüestió rela-
cionada amb el patrimoni, ja sigui històric (la pedra seca a
les Garrigues), artístic (el romànic al Segrià), cultural (la
llengua al Baix Cinca) o natural (els secans de Ponent).

En ple segle XXI, la recerca local i comarcal té una exten-
sió a les comarques de Ponent que mai fins ara havia tingut
i que encara ara s’està reformulant, ja que s’ha passat dels
centres a escala provincial, a la regional (Ponent) i ara a la
comarcal. Les seves aportacions i repercussió, sobretot de
la darrera fornada de centres, es notaran d’aquí uns anys.
Els centres estan cridats a ser dinamitzadors del territori
culturalment, socialment i econòmicament. Caldrà estar
atents al futur a curt i mitjà termini.




