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Escolta, Sepharad: els homes no poden ser si no són lliures.
Salvador Espriu 

Tenim la sensació que a Espriu, aquest gran salvador de mots,
sempre li ha tocat ballar amb la més lletja. Ell, que va haver
de suportar en la vida i en l’obra la brutalitat de la guerra i la
dictadura, rep homenatge justament en aquest 2013 de fos-
ca barbàrie, en el punt àlgid de la crisi, en el marc d’un siste-
ma polític en putrefacció i, per acabar-ho d’adobar, Sepharad
es fa més la sorda que mai.

I quan redactem aquestes ratlles, fins i tot la natura s’hi avé.
La ciutat de Lleida viu agenollada sota un tou de boira espès
i persistent que sembla que congeli tota esperança que, més
enllà de la paret de blancor, existeixi una realitat. Però aques-
ta incertesa poètica no és res comparada amb la incertitud
real que pateixen els ciutadans que s’han quedat a l’atur o els
que són desnonats, o altres que, afortunats, tan sols han per-
dut una part important del sou. Són ciutadans que presen-
cien, atònits, com aquells que s’han jugat el seu benestar a
les taules de joc financeres són salvats amb els diners públics,
de tots, lliurats per governs mesells i agraïts pels favors
rebuts. I mentrestant els polítics i financers que repartien les
cartes, els crupiers corruptes i tramposos, surten indemnes o,
pitjor, amb indemnitzacions vergonyoses o contractes de tre-
ball milionaris. 

I la cultura és una de les grans damnificades d’aquesta xim-
pleria neoliberal. Una cultura que, a més a més de suportar
l’augment de l’impost que la grava —com si fos un bé de
luxe—, veu com les famílies, obligades a reduir despesa, reta-
llen en consum cultural, amb la qual cosa s’aconsegueix afe-
gir al fosc abisme de pobresa econòmica el llast de la
indigència intel·lectual. Llibreries, cinemes, sales d’exposi-
cions, teatres..., els que estaven al capdavant de la indústria
cultural del país tanquen o malviuen. I, d’altra banda, les

obres faraòniques que en nom de la cultura pública s’havien
dut a terme tot just abans de l’hecatombe —posem per
exemple la Llotja— no fan més que sagnar les administracions
que les han de pagar irremeiablement —llegeixis la Paeria—,
amb la qual cosa aquestes institucions es veuen obligades a
desatendre les estructures culturals bàsiques de la ciutat,
aquelles sense les quals difícilment tindrem múscul cultural.
Ara, això sí, sempre en quedarà una bonica carcassa. 

I si això no fos poc, l’Estat que tenim en contra, l’espanyol,
s’encarrega de fer més dura encara la situació i, tot aprofitant
que el Pisuerga, perdó, el Segre, passa per Lleida —tot apro-
fitant la crisi—, es proposa centralitzar l’Estat amb mesures
econòmiques, administratives i, sobretot, culturals. La pro-
posta d’espanyolització del infants catalans de ministre Wert
ataca directament les estructures socials del país i és l’enèsim
intent de reproduir l’estat jacobí en ple segle XXI, però sobre-
tot és una demostració més que la cultura i la societat catala-
nes no tenen espai en aquest projecte carrincló anomenat
Regne d’Espanya.

La resposta de l’Estat a la situació de decadència social i eco-
nòmica és l’histerisme centralista i identitari, la mateixa reac-
ció de sempre. I això ens permet anar d’un gran poeta, Espriu,
a un altre dels grans, Maragall. Fa més de cent anys —el
1898, quan l’imperi els queia a trossos rebentat per la inca-
pacitat endèmica de saber escoltar—, Joan Maragall escrivia a
Joaquim Freixas en aquests termes: “La qüestió per Catalunya
és europeïtzar-se, tallant més o menys lentament la corda que
la lliga a la Morta. El viure és el primer dever. Qui no vulga
seguir que no segueixi. Per a Espanya ha arribat allò de: sál-
vese quien pueda.”

Doncs això, que ja no importa si la Morta escolta o no escol-
ta, perquè rere la boira hi ha una esperança de futur. L’únic
que cal és no tenir por, fer primer el pas i podrem ser, perquè
serem lliures.

E D I T O R I A L
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JOSEP FONTANA

E N T R E V I S T A

Com entén vostè els centres d’estudis
locals i comarcals? Li sembla que
compleixen amb una funció social i
cultural? I científica?

Estic convençut que els centres d’estudi
tenen una funció social important i que
contribueixen a l’avenç científic pel que
fa a un millor coneixement del país,
especialment en els terrenys de la cultu-
ra i la història.

Els centres d’estudis van aparèixer
als Països Catalans fa gairebé un
segle i mig, en un context molt
diferent, potser actualment menys-
tinguts, però aquests espais extrau-
niversitaris han tingut alguna
transcendència en algun moment
històric al nostre país?

Els centres excursionistes van iniciar al
segle XIX una tasca de coneixement
del país que no feia aleshores cap insti-
tució oficial. Durant molts anys publi-
cacions com el butlletí del CEC han
estat fonts essencials en el camp de la
geografia, l’arqueologia o la història.
Moltes coses han canviat, però la con-
tribució que poden fer els centres
locals i comarcals a les tasques globals
segueix essent important.

En altres països existeixen societats i
entitats de caire científic i divulgatiu
d’àmbit local similars a les catalanes.
Pensa que estan més ben valorades
que les d’aquí?

No es pot comparar la funció que exer-
ceixen unes institucions que comple-
menten el treball que realitzen els estats
amb la d’aquelles a les quals els ha tocat
assumir, com succeeix amb els nostres
centres, l’absència d’estat. Només cal
veure la diferència que existeix entre la
riquesa del teixit associatiu que en
aquest terreny existeix a Catalunya i el
de la resta de l’estat espanyol. És evi-
dent que aquesta diferència respon als
nostres dèficits en els terrenys de la
recerca i la difusió.

Des de fa unes dècades hi ha una ten-
dència a la internacionalització des
de l’àmbit científic i del coneixement.
Quina visió li sembla que es té des de
la universitat d’uns centres amb un
àmbit d’estudi tan reduït com el local
o comarcal? 

En molts camps d’estudi la feina
comença per baix, per l’àmbit local, i
no podria realitzar-se adequadament
si se’n prescindeix. L’amplitud de

l’àmbit és la que correspon a la natu-
ralesa de la feina. No és la seva major
o menor amplitud el que en determi-
na la importància.

Creu que els centres d’estudis locals i
comarcals han millorat les seves
aportacions des dels seus inicis? Con-
sidera que fan aportacions qualitati-
ves a la recerca en general i a la
universitària, en concret? Podria
posar-ne exemples?

Em sembla que un exemple servirà més
per contestar aquesta pregunta que
qualsevol raonament. Em refereixo al
cas de Pere Anguera, que va treballar a
cavall de la Universitat Rovira i Virgili i
del Centre de Lectura de Reus fent una
recerca en què els àmbits del que era
història local i el que era història gene-
ral es confonien. I que, a més, va fer una
tasca importantíssima de publicació de
fonts i d’estudis des de l’Associació d’Es-
tudis Reusencs.

Tal com està la recerca universitària
avui dia, especialment en algunes
branques, com les ciències socials,
pensa que els centres locals i comar-
cals poden cobrir un buit amb les
aportacions que fan?

JORDI SOLDEVILA ROIG
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Primer Congrés de Centres d'Estudis de Parla Catalana. Tercera ponència a càrrec de Josep Fontana i Lázaro; presideixen Joaquim
Albareda i Carme Vidal; Aula Magna; 20 d’abril de 1991. Foto: Josep Ignasi Rodríguez. Servei d’Audiovisuals de l’IEI.



En un panorama com el que se’ns pre-
senta per als propers anys, els proble-
mes els tindrem tots plegats, i haurem
de mirar de resoldre’ls ajudant-nos i
col·laborant.

Aquesta col·laboració amb la universi-
tat, com li sembla que hauria de ser? 

De ponts, penso que ja n’hi ha; però
estic convençut que se’n necessiten
més. El que la meva experiència en
camps semblants a aquest revela és que
un programa eficaç de col·laboració no
es pot fer “de dalt a baix”, planificant

des de la universitat. El que cal, per con-
tra, és que la iniciativa sorgeixi de baix:
que siguin els centres els que demanin a
la universitat aquella mena de serveis
que aquesta podria donar-los.

I segons vostè, quins són els reptes i
les funcions que haurien o podrien
assumir els centres locals i comarcals
en el futur, sempre tenint en compte
les seves possibilitats?

Penso que hi ha dues funcions essen-
cials dels centres. La que els correspon
fer de cara a l’àmbit en què viuen i tre-

ballen —la funció de proporcionar
coneixement de la pròpia realitat als
que viuen al seu entorn— i la que han
de realitzar cap enfora, en la necessària
col·laboració a la tasca global, com,
per posar algun exemple, la de desco-
brir, preservar i donar a conèixer els
materials (documents, publicacions
locals, restes) que poden ser útils per a
la recerca més general. La forma en
què es poden fer amb més eficàcia
aquestes dues tasques pot ser molt
diversa, i dependrà de les possibilitats
de cadascú. No em sento qualificat per
donar lliçons.

6

Els historiadors Josep Fontana, Eric Hobsbawm i l’editor Gonzalo Pontón. Foto:
Carme Esteban.

Josep Fontana. Foto: Editorial Crítica



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.



12

EL
S 

C
EN

T
R

ES
 D

'E
ST

U
D

IS
 A

 P
O

N
EN

T
: 

LA
 S

O
C

IA
LI

T
Z

A
C

IÓ
 D

E 
LA

 C
IÈ

N
C

IA

Els centres d’estudis són entitats sense ànim de lucre que
aglutinen persones i inquietuds en territoris concrets,
pobles, ciutats o comarques al voltant de la recerca genera-
da des del lloc i envers el lloc, de la seva difusió, del debat
d’idees, de la transmissió de coneixement i en general en el
manteniment d’una sociabilitat organitzada a l’entorn de la
cultura. A hores d’ara, a les terres de parla catalana tenim
coneixement de l’existència d’uns 400 centres d’estudis, de
molt diversa configuració i dimensió organitzativa. 

Si bé és cert que no hi ha cap manual ni barem definitori
que determini quan una associació es pot considerar un
centre d’estudis ni cap norma que en determini la compo-
sició, sí que també és cert que generalment són entitats
que giren a l’entorn dels propòsits a dalt definits. En el
fons, però, cada centre modula els seus objectius en funció
del lloc on es genera, de la dimensió territorial i demogrà-
fica, de les inquietuds dels seus membres i de les circums-
tàncies i les relacions que cada època determina en un
mateix espai. Segurament aquest és un factor clau que al
llarg dels anys ha generat una encomanadissa expansió en
la creació de centres, amb el raonament que a qualsevol
indret, si hi ha voluntat i una mínima estructura humana,
es pot crear un centre ajustat a les circumstàncies locals.
Són les persones de cada lloc les que configuren l’estruc-
tura del centre i les que amb el pas del temps en van modu-
lant canvis i renovacions. 

Cap a la segona meitat dels anys 80 s’havien creat ja un con-
junt de centres d’estudis locals i comarcals. Alguns —
pocs— originats en la més negra nit de la postguerra, i els
altres —la major part— creats a les darreries del franquis-

me i sobretot a partir de la Transició. A la dècada dels 80, el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va
percebre l’existència d’un col·lectiu prou important de cen-
tres per poder editar l’any 1987, des del Servei d’Arxius, la
Guia dels Centres d’Estudis de Catalunya, amb més de
seixanta centres relacionats. Va ser l’any 1991 quan un grup
de centres d’estudis de diversos punts de l’àmbit lingüístic
van organitzar a Lleida, sota el paraigüa de l’Institut d’Es-
tudis Ilerdencs, el I Congrés de Centres d’Estudis de Parla
Catalana. És a partir d’aquí que neix un moviment organit-
zat amb una comissió gestora que fa els passos per crear
una federació de centres d’estudis. 

La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
(CCEPC) es constitueix formalment el 6 de juny de 1992,
ara fa vint anys, com una federació de centres i instituts
d’estudis de tots els territoris de l’àmbit lingüístic. A par-
tir de la trentena de centres inicials la CCEPC ha anat
incorporant any rere any nous centres associats —uns ja
constituïts dels temps en què van fer el pas d’incorporar-
s’hi i altres que des de l’inici han considerat convenient
afegir-se al col·lectiu— fins a arribar als 120 actuals pro-
cedents de tots els territoris de l’àmbit lingüístic. La
CCEPC ha funcionat com una associació de centres
mirant de sumar la força que el conjunt té, ricament frag-
mentada en cada lloc, comarca o territori. Una força que
en no tenir una visibilitat d’actuació global, sinó local,
comporta una valoració més complexa de fer que en altres
realitats culturals centralitzades. La CCEPC té la seu
social a les dependències de l’Institut d’Estudis Catalans,
lloc de treball diari i també lloc de trobada per a la coor-
dinació d’activitats generades entre persones i centres,

REFLEXIONS A L’ENTORN DELS CENTRES D’ESTUDIS
A LES TERRES DE PARLA CATALANA I A LES SEVES

ENTITATS DE COORDINACIÓ I SUPORT

J O S E P  S A N T E S M A S E S  O L L É
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Activitat durant l’Assemblea 2003 de la CCEPC a Maó.

Logotip de la CCEPC.



EL
S 

C
EN

T
R

ES
 D

'E
ST

U
D

IS
 A

 P
O

N
EN

T
: 

LA
 S

O
C

IA
LI

T
Z

A
C

IÓ
 D

E 
LA

 C
IÈ

N
C

IA

1414

com també d’atenció i contacte per a consultes dels cen-
tres associats. Un dels objectius més importants és saber
sempre què som, què fem a cada lloc i què podem fer con-
juntament, per reforçar al mateix temps les nostres indi-
vidualitats com a centres. Saber que no estem sols i que el
coneixement i les relacions en xarxa ens beneficien a tots
i multipliquen el moviment col·lectiu. La contemplació
des de l’inici de tot l’àmbit lingüístic com a espai geogrà-
fic d’actuació ha estat un encert. A hores d’ara, la CCEPC
té membres associats de tots els territoris: Catalunya, el
País Valencià, les Illes, la Franja, Andorra, l’Alguer i la
Catalunya Nord. Tanmateix, és ben cert que la major
intensitat prové de Catalunya. Segurament és al País
Valencià —on el model està comarcalment molt estès—
on podria haver-hi una extensió de centres associats més
gran i que per diverses raons no s’acaba de donar. Una, la
purament geogràfica, que distancia d’una acció presencial
més directa, i d’altres de condicionants polítics prou
coneguts o de dificultats d’estructuració
col·lectiva que frenen tenir una presèn-
cia més gran. En altres territoris, com
ara Mallorca o la Catalunya Nord, segu-
rament el model associatiu funciona
amb altres paràmetres i, si bé hi ha
paral·lelismes en determinades activi-
tats, segurament no es dóna en la defini-
ció associativa expressada.

Hem de distingir dos períodes molt dife-
renciats de la CCEPC, el primer fins al
2003 i el segon, a partir d’aquest any, que
és quan entra en escena l’Institut Ramon
Muntaner (IRMU), fundació privada cre-
ada entre la Generalitat de Catalunya i la
CCEPC —amb seu a Móra la Nova— per
donar suport als centres d’estudis. La
presència de l’IRMU ha permès assolir i
ampliar els objectius fundacionals de la
CCEPC a partir d’un pressupost aportat

per la Generalitat i de la gestió d’un equip eficient i eficaç-
ment dirigit. Sumada a la més petita estructura organitzati-
va funcional de la CCEPC, tot plegat conforma un bloc a
hores d’ara imprescindible per fer visible, estructurar en
xarxa i potenciar l’extraordinària dinàmica generada al
territori pels centres d’estudis. Tot ha estat possible gràcies
a l’existència dels centres, al creixement numèric, a la seva
expansió territorial, a les dinàmiques participatives col·lec-
tives, a l’increment i renovació de propostes, a la voluntat
d’establir lligams en la cerca d’un major rigor i eficàcia. I
passats diversos governs de la Generalitat, també cal dir-
ho, a l’assumpció per tots ells del projecte, amb voluntat de
treball participatiu i coordinat amb la CCEPC.

Algunes de les virtuts més consistents dels centres d’estu-
dis rauen en les dinàmiques voluntàries que es conjumi-
nen al seu entorn. Les persones que s’hi apleguen hi
cerquen amb freqüència una realització personal comple-
mentària o diferent de la seva activitat professional en
una cívica actitud de compromís amb el lloc, el país i la
cultura. Aquesta deu ser una de les grans riqueses dels
centres d’estudis. No només es creen i es gestionen per
complaure l’interès dels propis associats, sinó també pen-
sant en la generació de coneixement i cultura que, al cap
i a la fi, enriqueixen tota la societat. És un compromís amb
aquella part del territori que el centre considera el seu
àmbit geogràfic d’actuació, sigui local, comarcal o d’una
altra definició geogràfica, o fins i tot temàtica. En el seu
conjunt, la suma de totes les parts, de totes les dinàmi-
ques que generen els centres, configura una estructuració
potent de país i de cultura. 

Aquesta part definitòria de la generositat del voluntariat
determina que siguin factibles molts projectes que generen
un enriquiment de la societat local a qui en primer lloc van
adreçats. Tanmateix, i en part, aquests projectes necessiten

Recercat 2011, organitzat per l’IRMU. Escaldes Engordany (Andorra).

Premis Nacionals de Cultura 2007. La CCEPC va rebre el Premi de Patrimoni Cultural.
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recursos econòmics que es compensen a partir de proce-
dències distintes. Alguns s’obtenen a partir de les aporta-
cions societàries o de la venda dels productes editats o
d’activitats per les quals es perceben taxes, però és ben cert
que sovint això no basta. I és aquí quan entren en funciona-
ment les aportacions de les administracions conegudes com
a subvencions. Concepte, el de la subvenció, que de vegades
no ha tingut bona premsa, potser per abusos o pràctiques
dubtoses quant a la destinació i els rendiments, però també
de vegades per la mala voluntat a l’hora de valorar els objec-
tius finançats, amb un afany —minoritari, però existent—
de menystenir la cultura, donant com a raó o excusa deixar-
ho tot en mans del mercat, que és qui —diuen— ha de regu-
lar les apetències de la societat. Subvenció per subvenir les
necessitats, però sobretot inversió en el present per cons-
truir un futur més just, equilibrat i humanístic.

El moviment dels centres d’estudis està en constant
expansió, no és un fruit concret d’una època. És un model
que es transforma, es repensa, però que en el fons conser-
va valors bàsics que ajuden a crear unes societats més cul-
tes. Podem afirmar que el model dels centres d’estudis fa
una trentena llarga d’anys que està perfectament consoli-
dat i experimentat des d’uns àmbits plurals de creativitat
en llibertat, que fa una vintena d’anys —a partir de la cre-
ació de la CCEPC— que té consciència de conformar una
part de la cultura catalana important des de l’arrelament
en el territori, i que fa gairebé una dècada —des de la cre-
ació de l’IRMU— que sap que amb una estructura sòlida
de suport, de coordinació i de proposició es poden acon-
seguir fites molt elevades i contribuir a l’estructuració cul-
tural del país. No es tracta d’administrar marginalitats
situades en el món local, ni de còpies o imitacions de
segon ordre, ni de subvenir o acontentar entreteniments
associatius, sinó de construir culturalment un país o paï-
sos en xarxa, amb múltiples vasos comunicants en distin-

tes direccions, enllaçant no només les dinàmiques creati-
ves dels centres d’estudis, sinó també establint relacions i
complicitats amb les administracions públiques, des de
les locals fins a les nacionals, amb els centres de cultura,
amb les universitats i amb els serveis i equipaments cul-
turals físics o virtuals. A hores d’ara, hi ha la convicció
que amb tenacitat, rigor i constància, cercant acords i
coordinació entre moltes parts, es pot arribar lluny, amb
el propòsit d’aconseguir posar la cultura al moll de l’os de
la vida pública i col·lectiva, tal com una societat demo-
cràticament avançada ha de pretendre. Mai res no és en va
i el treball constant i escampat va donant fruits i va trans-
formant estereotips i conceptes. No és cosa d’uns o altres,
és suma de pluralitats per vèncer una determinada per-
cepció que ha considerat la cultura com un àmbit d’inte-
rès destinat a un conjunt molt concret de persones, a una
elit molt determinada. La gent dels centres no ens sentim
elits, sinó persones compromeses amb l’espai viscut, amb

el país i la cultura. 

Davant de l’ombra de la crisi que ens fa
repensar moltes de les nostres actituds
col·lectives, els centres d’estudis aparei-
xen com un model racional, optimitzador
dels recursos públics, auster i eficaç,
democràticament participatiu i inserit en
les societats locals on discorre la vida de
les persones. La cultura no s’hauria de
casar amb l’ostentació ni amb la vanitat,
tal com massa sovint hem hagut de con-
templar en determinades polítiques
públiques. Per nosaltres la cultura és
sobretot valors que s’insereixen en la
societat des dels seus llocs de vida, en
l’engrandiment del coneixement sobre
totes les herències rebudes, en el com-
promís cívic, en la creativitat, en la refle-
xió i en el debat d’idees. Tot per
sentir-nos més humanament lliures. 

Exposició “El món agrari a les terres de parla catalana”. Presentació a la Seu Vella de
Lleida, 25 de setembre de 2012.

Recercat. Jornada de cultura i recerca local dels territoris de parla
catalana. Perpinyà, 17 de maig de 2008.
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Des de la primavera del passat any 2012 s’ha anat confor-
mant el Centre d’Estudis Comarcals del Segrià. S’inicia el
procés amb una convocatòria oberta a tothom a una pri-
mera reunió que tenia com a objecte recollir idees i posar
en contacte persones que comparteixen interessos. L’a-
fluència va superar totes les expectatives i va demostrar
que la perspectiva de creació d’una organització d’implan-
tació comarcal que tingués com a centre de les seves acti-
vitats la cultura es percebia com una necessitat més enllà
de la curiositat que la proposta podia generar.

En el marc de la I Exposició dels Centres d’Estudis de Par-
la Catalana, Josep Borrell Figuera explicava que “els cen-
tres d’estudis no són només uns àmbits on es troben la
recerca i la investigació amateur i acadèmica sobre un
territori, una localitat, sinó també, i molt especialment, un
espai des d’on es dinamitza culturalment aquest territori,
des d’on se n’estudia i se’n conserva, en molts casos, el
patrimoni històric i on convergeixen idees, inquietuds i
visions de futur sobre tots els àmbits del saber”. Aquest és
un dels eixos que s’ha volgut incorporar, però també la
necessitat de potenciar el caràcter de comarca des de les
diferents manifestacions culturals de tots i cada un dels
pobles que hi pertanyen, més enllà del caràcter d’indiscuti-
ble capitalitat que exerceix Lleida.

El Centre d’Estudis Comarcals del Segrià pretén donar
cabuda a qualsevol ciutadà amb inquietuds per la cultura, el
medi ambient, la societat i que tingui algun tipus de relació
amb el Segrià, per tal que entre tots puguem conèixer la his-
tòria de la comarca, la seva parla, els seus escriptors, les
seves festes i costums, la composició de la seva societat, la

vegetació que li és pròpia, la fauna vertebrada i invertebra-
da que comparteix amb nosaltres territori, geologia, con-
reus i geografia física en què ens movem. En definitiva, vol
estar obert a la comarca amb vocació d’ensenyar, però
sobretot d’aprendre sobre el seu entorn immediat i donar-
lo a conèixer als seus habitants i al món.

Els límits territorials que ens hem marcat són conscient-
ment difusos sabedors de la poca definició històrica de la
comarca i de la forta relació social i econòmica que tenim
amb les comarques properes (les Garrigues, el Pla d’Urgell,
la Noguera, el Baix Cinca o la Llitera) amb un sentiment més
arrelat del que els uneix i els cohesiona. D’aquesta forma,
hem volgut crear les bases d’una estreta col·laboració en els
nostres estudis i manifestacions culturals, reconeixent l’es-
pai de frontera com quelcom permeable i flexible que per-
met una idea conjunta dels territoris i de les tradicions.

Com a organització creada recentment, s’ha dotat, o
almenys aquesta és la voluntat inicial, de totes les novetats
socials i tecnològiques que ens han sacsejat els últims anys,
d’una estructura poc jerarquitzada que permeti la col·labo-
ració des de dins de l’organització, però també des de fora,
i la implicació de tots els membres en les decisions que es
prenen. Així, més enllà dels estrets marcs legals que ens
marquen uns òrgans determinats i la forma d’accedir-hi, hi
hem afegit una Coordinadora Tècnica en la qual participen,
a més de la preceptiva Junta, aquelles persones que treba-
llin en projectes concrets o que vulguin col·laborar en qual-
sevol tasca de suport. D’aquesta manera, són les tasques les
que determinen el seu funcionament i perden importància
el càrrec i l’estructura.

M A R I A  J E S Ú S  L L A V E R O  P O R C E L

EL CENTRE D’ESTUDIS DEL SEGRIÀ
COMENÇA A CAMINAR
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Els assistents a l’activitat organitzada pel CECS en el marc de
les Jornades Europees de Patrimoni, el passat 30 setembre de
2012. Església romànica de Torrebesses.

Logotip del CECS, un disseny de Rubén Aran (Binocular Studio, http://www.binocularstudio.es).
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L’esquema orgànic del CECS és bastant simple. Té un òrgan
sobirà, l’Assemblea, que té totes les competències de deci-
sió, organització i actuació. Algunes de les d’operativitat
són cedides a la Coordinadora Tècnica i les de representa-
ció es cedeixen a la Junta.

L’Assemblea la conformen la base social del CECS i d’a-
questa base sorgeixen els altres dos òrgans, la Junta i la
Coordinadora Tècnica, tots dos referendats per l’Assem-
blea. Tot això conforma un organigrama horitzontal en el
qual els membres estan a cada moment al lloc en el qual
creuen que la seva participació aportarà més al conjunt,
sense barreres administratives ni de burocràcia interna i
donant cabuda a la col·laboració externa de persones,
empreses i organitzacions.

La metodologia que es vol emprar és la basada en projec-
tes, és a dir, activitats o programes amb objectius definits
fixats en el territori i amb un temps pautat per a la seva pro-
gressió i limitat per a la seva finalització. Aquestes activi-
tats o programes poden tenir diferent grau de complexitat
i, per tant, requerir un suport tècnic i de difusió més o
menys gran —tasques que es duran a terme des de la Coor-
dinadora Tècnica— i sobretot per les persones implicades
en cada un d’aquests projectes i amb la consecució del pro-
ducte final. 

Coneixedors del gran teixit associacionista del Segrià i de
les dificultats que existeixen per al coneixement mutu
entre els diferents territoris, volem créixer amb vocació de
conformar un espai de trobada i intercanvi per a tot el
moviment cultural, funcionant com a difusors de les dife-
rents activitats que es desenvolupen a la comarca, prestant
col·laboració activa o passiva allà on se’ns demani, ja sia
amb tasques concretes o com a enllaç entre diferents ope-
radors culturals, propiciant la col·laboració i l’intercanvi
que ajudi a crear entre tots el substrat cultural que el Segrià
necessita per conèixer-se i reconèixer-se.

La constitució formal es va fer en l’Assemblea del 8 de juny
de 2012, i des d’aleshores hem endegat diferents activitats
de diferents tipus:

Assemblea constituent del CECS a la seu de l’Ateneu Popular de Ponent.
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Cartell elaborat per a la reunió
oberta de constitució del CECS.

Jornades Europees del Patrimoni. Cartell de l’activitat organitzada pel CECS.

Una de participativa, en la qual hem coordinat, juntament
amb Aurembiaix (entitat dedicada a l’estudi de l’etnologia),
la contribució segrianenca al projecte de l’Inventari del
Patrimoni Festiu de Catalunya encarregat pel Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya i coordinat
a escala de Catalunya a través de l’Institut Ramon Munta-
ner (IRMU). La recollida de la informació es va iniciar a
principis d’agost i es va donar per acabada a finals de des-
embre. En aquests mesos hem aconseguit cobrir d’una for-
ma o d’una altra els 37 termes municipals de la comarca i la
capital gràcies a la col·laboració de molts voluntaris.

Una de divulgació del patrimoni, en el marc de les Jorna-
des Europees del Patrimoni 2012, en què el Centre d’Estu-
dis Comarcals del Segrià (CECS) va organitzar el passat
30 de setembre la seva primera activitat, una sortida ober-
ta a tothom on vam visitar les esglésies parroquials Sant
Pere d’Alfés, Santa Maria de Sunyer i Sant Salvador de
Torrebesses. Els assistents a aquesta jornada van poder
gaudir de les explicacions de Francesc Fité, professor
titular del Departament d’Història de l’Art i Història Social
de la Universitat de Lleida; Alberto Velasco, conservador
del Museu de Lleida: diocesà i comarcal; Josep Gallart,
arqueòleg territorial del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, i de M. Jesús Llavero, arxivera
responsable de l’Arxiu Central de l’Audiència Provincial i
Jutjats de Lleida.

Una de col·laboració, atenent la sol·licitud per organitzar
una xerrada dins del marc de l’exposició organitzada per
l’Associació d’Amics de l’Ermita Sant Jaume de la Granja

d’Escarp, Avinguda Prosperitat, sobre la petjada que els
nouvinguts van deixar en els diferents espais públics d’a-
quest poble i la seva evolució durant les dècades dels anys
40 al 60. La dissertació va anar a càrrec de Xavier Eritja,
president del CECS, que va fer un recorregut històric sobre
la significació del riu com a espai públic, social i econòmi-
cament important, tot enllaçant-lo amb les activitats que en
l’actualitat es poden organitzar per tal de recuperar el
potencial social i econòmic que temps ençà havia tingut.

Per finalitzar, ens agradaria parlar dels projectes de futur
que tenen a veure amb la necessitat de potenciar el senti-
ment de pertinença a una comarca, el Segrià, subratllant les
coses que tenim en comú i donant a conèixer aquelles que
cada poble o territori tenen d’específiques. Amb aquest
esperit, s’està treballant en l’organització d’unes jornades
miscel·làniques per tal de posar en comú les diferents face-
tes de coneixement que es treballen a la nostra comarca,
estudis i activitats en el camp de la cultura i el patrimoni en
la seva més àmplia accepció. Per a la seva celebració es
procurarà la col·laboració de totes les entitats locals, ja que
busquem organitzar un espai d’intercanvi de les experièn-
cies culturals dels nostres pobles per tal que es coneguin i
es valorin.

Som conscients dels temps que vivim, de les dificultats,
sobretot econòmiques, en què tots ens movem, però també
sabem que això no ens pot aturar si volem promocionar el
nostre patrimoni i les nostres manifestacions culturals. La
crisi ha de ser un revulsiu per poder exercitar la col·labo-
ració i l’ús eficient de recursos i esforços.
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L’Institut d’Estudis del Baix Cinca té la seua seu a Fraga, la
capital de la comarca del Baix Cinca, a l’Aragó. Els orígens
de la nostra entitat es remunten als primers anys de la dèca-
da dels 70 amb la creació del GALL (Grup d’Acció Lingüís-
tica) enmig de l’entusiasta efervescència associativa del
moment. AFRAGA, prenent el relleu d’aquest nucli inicial,
va aprovar els seus estatuts en l’assemblea del juny de 1985,
tot i que no van ser aprovats pel Govern Civil d’Osca fins
tres anys més tard. L’any 1989, a proposta de l’Instituto de
Estudios Altoaragoneses —braç cultural de la Diputació
d’Osca—, vam passar a ser centre col·laborador seu i amb
abast comarcal: l’Institut d’Estudis del Baix Cinca havia
adquirit el nom i la fesomia actuals.

L’objectiu fundacional de la nostra entitat és posar en valor
el patrimoni comarcal entès en sentit ampli —natural, his-
toricoartístic, lingüístic, social— tot promovent-ne la inves-
tigació i la difusió. Amb aquesta finalitat organitzem un
Cinga Fòrum anual —jornada de conferències i debat al
voltant d’un tema d’interès comarcal—, promovem beques
d’investigació —les Beques Amanda Llebot, en convocatò-
ria general i escolar—, tenim encetades diverses col·lec-
cions de publicacions —d’estudi científic o de caràcter
literari— i promovem campanyes diverses o manifestos
amb la intenció d’incidir en la vida cultural i social de la
nostra comarca creant debat i opinió. De fet, tot i la nostra
vocació de centre d’estudis a l’ús, la preocupació per la
situació de la llengua ha marcat l’activitat de la nostra asso-
ciació des d’un bell principi, amb campanyes informatives i
de conscienciació i bona part de publicacions dedicades a
l’estudi i recull de vocables del català que es parla a la nos-
tra comarca.

També ens coordinem amb entitats anàlogues de manera
estable o circumstancialment. Així, a banda de centre
col·laborador de l’IEA, estem integrats dins de la Coordina-
dora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i mantenim
relacions de col·laboració amb la Fundació Jordi Cases i
Llebot i amb Òmnium Cultural de Ponent, a més de mante-
nir una cordial relació amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
Des de l’any 2003 formem part de la supraentitat Iniciativa
Cultural de la Franja (ICF) —no la confongueu amb l’efí-
mera Institució Cultural de la Franja de Ponent, que tot i la
similitud nominal no té a veure amb nosaltres—, coordina-
dora integrada, en el moment de la seua fundació, per l’As-
sociació Cultural del Matarranya (ASCUMA), el Centre
d’Estudis Ribagorçans (CERib), els Consells Locals de la
Franja (de la comarca de la Llitera) i l’Institut d’Estudis del
Baix Cinca, amb l’objectiu de defensar amb una sola veu els
interessos culturals de les comarques catalanoparlants de
l’Aragó —a la manera, dit amb tota la modèstia, d’Òmnium
Cultural, Acció Cultural del País Valencià o Obra Cultural
Balear als territoris respectius— davant de les entitats o
administracions d’una banda i altra de la ratlla autonòmica.
Per la banda aragonesa, formem part (com a ICF) de la
coordinadora Aragón Trilingüe, que, com indica el seu nom,
treballa per la igualtat de drets de les tres comunitats lin-
güístiques de l’Aragó.

L’IEBC s’organitza en seccions més o menys estables. La de
més llarga trajectòria és la d’Edicions, ja que existeix des
del moment en què es va fundar l’entitat i ha estat força
prolífica. De fet, tenim diverses col·leccions, com Gallica
Flavia, amb set títols fins a l’actualitat, que acull monogra-
fies de tema històric, o La Sitja, de monografies de caràcter

C A R M E  M E S S E G U E R  Z A P A T E R

MÉS DE 30 ANYS
AIXECANT LA LLOSA



EL
S 

C
EN

T
R

ES
 D

'E
ST

U
D

IS
 A

 P
O

N
EN

T
: 

LA
 S

O
C

IA
LI

T
Z

A
C

IÓ
 D

E 
LA

 C
IÈ

N
C

IA

21

Logotip de l’Institut del Baix Cinca.

Manifestació a Saragossa convocada per la coordinadora Aragó Trilingüe el maig del 2009 per una Llei de llengües. Després d’anys de
reivindicació, la llei es va aprovar el desembre d’aquell mateix any i ara està a punt de ser derogada.
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divers (lingüístic, patrimonial, social, naturalista, etc.), que
ha arribat al número 22, i, més modernament, El Rebost
Digital, que combina la publicació tradicional en paper
amb les noves tecnologies. Així, el número 1 d’El Rebost
Digital és un estudi sobre el setmanari La Ribera del Cinca
—publicat a Fraga entre els anys 1929 i 1931— que inclou la
digitalització completa d’aquesta publicació històrica. Dins
aquesta mateixa col·lecció tenim en preparació la reedició
de Les cançons de la nostra gent, de Josep Galan, que
inclourà un CD amb l’enregistrament d’algunes d’aquestes
cançons. A més, editem l’anuari Cinga, que generalment
recull les actes de les jornades del Cinga Fòrum i ocasional-
ment ha tingut caràcter miscel·lani. També, com a Iniciativa
Cultural de la Franja, tenim dos col·leccions, La Gabella,
d’estudis d’abast franjolí, i Quaderns del Cingle, de caràcter
literari. Cal afegir que des de l’any 2000, també com a ICF,

dediquem bona part dels nostres esforços econòmics i
humans a la publicació d’una revista mensual (10 números
a l’any) d’actualitat i opinió, Temps de Franja, que, a banda
de difondre les activitats de les entitats que integrem Inicia-
tiva, cobreix un buit de premsa en català de caràcter gene-
ralista a les comarques de l’Aragó catalanòfon. Des de la
secció de Normalització Lingüística oferim cursos de català
per a persones adultes, hem engegat iniciatives diverses per
a la nostra llengua (com la reeixida campanya per no perdre
la recepció dels canals de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals en el pas a la televisió digital) i atorguem
anualment els Premis Josep Galan (històric president de
l’associació) a la normalització lingüística a persones,
empreses o entitats de la comarca que fan un ús constant i
desacomplexat de la nostra llengua en les seues activitats
públiques. També com a Iniciativa atorguem un Premi Fran-
ja: Cultura i Territori, d’abast més ampli.

La del Baix Cinca és una comarca amb un complex teixit
associatiu, especialment a la ciutat de Fraga, i en aquest
marc l’IEBC és una entitat de referència en temes culturals
i relatius a la llengua, fet que ha propiciat la col·laboració
puntual amb altres associacions de la comarca. Tanmateix,
s’etiqueta sovint l’IEBC com a catalanista —en el sentit de
ser una mena de cavall de Troia d’un suposat catalanisme
expansionista dins l’Aragó— sense parar esment que el que
pretén l’entitat és senzillament posar en valor el nostre
patrimoni en general i la nostra parla en particular, sense
perdre de vista la unitat de la llengua que compartim amb
la resta de territoris dels anomenats Països Catalans. En
aquest sentit, l’IEBC porta una llarga trajectòria d’estudi de
la parla local, alhora que de difusió de la unitat de la llen-
gua, sense que puga observar-se una incidència pràctica
d’aquest missatge entre les institucions o la població gene-
ral, atesa la diglòssia secular que arrosseguem. Per exem-
ple, ens dol que, tot i haver tingut força alumnes en els
cursos de català que oferim, el seu interès per la llengua és
únicament utilitari (i encara bo!), adreçat a l’obtenció dels
certificats de català, però no hem aconseguit implicar-los
de manera activa en la defensa de la nostra llengua, o, en
un altre ordre de coses, no hem aconseguit que des de l’ad-
ministració local o comarcal, fora de donar suport a les
nostres iniciatives quan això ha estat així, es fes un ús habi-
tual de la llengua catalana o desacomplexat dels nostres
referents culturals. D’altra banda, el nostre posicionament
lingüístic ens dificulta les relacions amb l’administració
local i comarcal en un tema que, tot i que la població el viu
amb absoluta normalitat, desferma encara ara debats vis-
cerals. Les relacions amb els partits polítics en un nivell
local i comarcal, tot i les tendències de partit, sovint depe-
nen, per a bé o per a mal, de les persones que en un
moment o altre ostenten les responsabilitats públiques i,
així, els contactes interpersonals poden anar des de la
col·laboració fins a l’hostilitat manifesta. En canvi, la nos-
tra posició a cavall de dos llengües i dos cultures conside-
rem que més aviat ens afavoreix en les relacions exteriors,
ja que compartim complicitats amb entitats anàlogues o

Adhesiu reivindicatiu.

Cartell del Cinga Fòrum.
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institucionals d’una banda i l’altra de la frontera autonòmi-
ca, com hem detallat més amunt.

D’altra banda, l’IEBC s’ha proposat descentralitzar l’activi-
tat de l’entitat i designar delegacions locals. En aquest sen-
tit, cal advertir que, malgrat la vocació comarcal de l’IEBC,
l’activitat de l’IEBC es limita a les cinc poblacions catala-
noparlants de la comarca (en són onze, en total) i que
només en les dos de més entitat, Saidí i Mequinensa, hi té
persones associades i col·laboradores fixes.

En l’àmbit logístic, tenim pendent de trobar un local digne
i visible per a la nostra entitat. Ara mateix ocupem un espai
cedit per l’Ajuntament, petit, de condicions precàries i d’ac-
cés limitat. Estem convençuts que l’obertura física al públic
afavoriria la nostra incidència en la comunitat. 

Finalment, volem fer un comentari sobre les persones asso-
ciades a l’entitat. Gairebé la meitat són persones que per
motius laborals viuen fora de la comarca, especialment a
Catalunya; la majoria són persones residents a la comarca,
fidels però poc implicades en les activitats de l’associació;
una minoria són persones d’arreu de les terres de parla
catalana solidàries amb la nostra activitat. El nombre de

persones associades no ha variat sensiblement els darrers
anys i, com és natural en una associació, voldríem ampliar-
ne el nombre. D’altra banda, formem la junta un grup fix de
persones que portem endavant les diverses activitats i res-
ponsabilitats; sovint ens sentim aclaparats per la dedicació
que demana l’associació encara que les nostres aspiracions
siguen modestes. Ara mateix tenim una persona a la secre-
taria de l’associació amb vuit hores de dedicació setmanal.
Tot i que el relleu personal i generacional és complicat,
darrerament s’han incorporat a la junta nous integrants
més joves que aporten noves idees i més força de treball. 

Per acabar, podem afirmar que l’IEBC s’ha fet un lloc en el
teixit associatiu de la comarca i davant de l’administració
fruit d’una trajectòria constant i coherent de més de 30 anys.
Ara mateix, els nostres reptes són diversificar les nostres
activitats per arribar també a un públic més divers i més
jove com a garantia de continuïtat, i comunicar a la pobla-
ció les nostres inquietuds i propostes evitant manipulacions
malintencionades. Tot i les retallades econòmiques, que
naturalment també ens han afectat, allò que ens cal princi-
palment són nous integrants a la junta amb ganes, capacitat
i disponibilitat per tirar endavant noves iniciatives, sota un
clima polític plàcid que no entrebanque la nostra activitat.

Membres de l’IEBC en una parada a la Fira MercoEquip 2007 d’equipament agrícola, industrial i comercial de Fraga i comarca, que apro-
fiten per fer difusió de les seves activitats i publicacions.
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El dia 8 de setembre de 2002, a la Sala de Plens del Consell
Comarcal naixia el Centre d’Estudis de les Garrigues. Tret-
ze persones d’arreu de la comarca signaren l’acta de funda-
ció de la nova associació, així com els estatuts de l’entitat.
La institució realitzà el primer acte oficial amb l’organitza-
ció de la jornada Territori i paisatge: la pedra com a
recurs, el 23 de novembre de 2002, a la sala d’actes de la
Cooperativa Pla d’Urgell a les Borges Blanques. Posterior-
ment, el CEG es presentava al públic en general el 25 de
gener de 2003 a la Sala Marquès d’Olivart de la Biblioteca
de les Borges Blanques en el marc de la 6a Fira de l’Oli de
les Garrigues.

L’agost de 2003 es crea la primera Junta Rectora després
de la votació dels socis, formada per set persones, i actual-
ment la Junta està integrada per onze membres: president,
Josep Rubió Sobrepere; vicepresident, Joan Cornudella
Olivart; secretari, Vicenç Aguado Cudolà; tresorer, Isidre
Piñol Cerro; vocals, Santi Arbós, Judit Flix, Giordano Mar-
qués, Josep M. Navàs, Ramon Miró, Lis Solé, Joan Palau i
Ramon Miró.

El domicili de l’associació està establert a les Borges Blan-
ques (les Garrigues), a l’avinguda Francesc Macià, 54, seu
actual del Consell Comarcal. El telèfon és el 973 142 658,
l’adreça electrònica és ce.es.garrigues@hotmail.com i la
pàgina web és http://www.cegarrigues.cat.

Actualment, el CEG compta amb una vuitantena de socis.
Ha publicat les set edicions anteriors de les trobades d’es-
tudiosos (el mes de desembre presentarem el llibre corres-
ponent a la VIII Trobada), això vol dir gairebé 200 articles i

comunicacions sobre la comarca o els pobles que en for-
men part, d’àmbits i temàtiques molt variades.

El CEG no naixia del no-res. El 1997 fou el punt d’inflexió
clau amb la realització de la I Trobada d’Estudiosos de les
Garrigues. Una sèrie de persones del territori, franctira-
dors de la cultura comarcal, ja anaven reivindicant un
espai per a la defensa i la difusió del patrimoni comarcal:
Fèlix Martín, Josep Preixens, Alexandre Mir, Mateu
Esquerda o Manel Giné, entre d’altres. Aquella llarga rei-
vindicació culminava el 20 de setembre de 1997 a les Bor-
ges Blanques amb la presentació de forma pública de 20
treballs relacionats amb la comarca o amb les seves pobla-
cions. Allí, podríem dir, sorgí l’embrió del GEG (Grup d’Es-
tudiosos de les Garrigues), que tindria continuïtat fins al
2002, quan deixava pas al CEG. Era mèrit d’aquests franc-
tiradors i serví de catapulta d’una colla de joves, i de no tan
joves, per assumir el repte de tirar endavant la cultura a la
comarca. Els objectius fonamentals del CEG eren i encara
continuen essent:

a) Realitzar i impulsar tot tipus de tasques d’estudi, recerca,
classificació, inventari i catalogació en relació amb els
senyals d’identitat i el patrimoni històric i cultural de la
comarca de les Garrigues.

b) Promoure la conservació, defensa, transmissió i divulga-
ció dels senyals d’identitat i del patrimoni històric i cul-
tural de la comarca de les Garrigues.

c) Organitzar i participar en qualsevol tipus d’activitat cul-
tural relacionada amb la comarca de les Garrigues, en
especial publicacions, exposicions, trobades d’estudio-
sos, taules rodones, cicles de conferències o similars.

R A M O N  M .  A R B Ó S  P A L A U ,  J O R D I  S A T O R R A  M A R Í N  I  J O S E P  R U B I Ó  S O B R E P E R E

CENTRE D’ESTUDIS DE LES GARRIGUES.
10 ANYS (2002-2012)
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Logotip del 10è aniversari del Centre d’Estudis de les Garrigues.

Jornades de Recuperació de la Memòria Històrica a la Granadella (4 de febrer de 2012).
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d) Col·laborar i assessorar entitats públiques i privades
amb referència als supòsits anteriors.

e) Impulsar la constitució i la gestió d’un museu i fons patri-
monial de la comarca.

f) Assessorar i col·laborar amb entitats públiques i priva-
des en la gestió de l’arxiu comarcal.

Crèiem que aquest espai estava verge, nu de contingut, però
sobretot abandonat i oblidat. Hi havia molt poca conscien-
ciació, per no dir nul·la, a escala personal i institucional
sobre la conservació del patrimoni més proper.

No ens hem d’enganyar, no fou un inici fàcil. Hi havia recan-
ça i havia certa visió malentesa sobre la funció i el treball
del CEG i, fins i tot, de les persones o membres que en for-
maven part, fins al punt que ens costà establir vincles de
contacte i ponts de comunicació amb les institucions (l’ad-
ministració local i comarcal no sempre veia amb bons ulls
aquest contrapoder cultural actiu i crític). Vam haver de fer
molta pedagogia i didàctica, però sobretot actes de reivin-
dicació i de treball pel nostre patrimoni per anar apropant-
nos a aquells que veien les nostres actuacions amb
reticència. El col·lectiu que vam estirar del carro teníem
clar que, malgrat els intents, érem una entitat autònoma i
no un mer braç cultural de l’administració comarcal.

Canviar la mentalitat no ha estat tasca fàcil. Ha estat una
feina del dia a dia, de picar pedra una vegada rere una altra.
D’anar pels pobles, de parlar amb la gent, amb els regidors,

amb els alcaldes i alcaldesses, de fer jornades explicatives
i de difusió de les nostres restes (ja fossin documentals,
arquitectòniques, arqueològiques, lingüístiques o de la
memòria), de fer inventaris (documentals, cabanes de vol-
ta, balmes, aljubs, molins d’oli i de farina, forns de calç, car-
boneres, eines de pagès, festes o dels nostres campanars i
campanes), d’elaborar informes per declarar béns d’interès
local, de fer treballs per recuperar patrimoni o un munt de
xerrades i conferències al territori.

Hem millorat, és innegable, tot i que ens queda molt camí
per recórrer i feina de fer. El CEG ha de ser-hi, com fins ara,
sempre que les nostres possibilitats ens ho permetin.

Al llarg d’aquests 10 anys la nostra tasca no ha passat des-
apercebuda per a altres entitats i llocs de la demarcació de
Lleida. Hem estat model i referència de funcionament per a
altres centres d’estudis. Hem establert sinergies, vincles i
contactes permanents amb molts ajuntaments de la comar-
ca, el Consell Comarcal, associacions locals, entitats
comarcals, però també amb entitats i institucions fora del
nostre territori: IEI, Diputació, Serveis Territorials de Cul-
tura de la Generalitat, Secretaria de Joventut, UdL, Coordi-
nadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, Institut
Ramon Muntaner, el mNACTEC...

Crec que s’ha fet una bona feina al territori, especialment
amb la participació en comissions de seguiment d’obres tan
importants com la del castell de l’Albi, del Centre d’Inter-

I Trobada d’Estudiosos de les Garrigues (les Borges Blanques, 20 de setembre de 1997)
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pretació del Cogul, de la reconstrucció de l’església romà-
nica de Granyena o dels 25 anys de les excavacions als
Vilars d’Arbeca, tot i que sempre queda la recança d’allò pel
qual s’ha lluitat durant molt temps i no s’ha aconseguit.
Segurament els exemples més clars en són l’Arxiu Comar-
cal (una infraestructura bàsica, necessària i fonamental per
reconstruir la nostra història i que molt probablement ens
la vam deixar perdre els mateixos garriguencs) i el Centre
d’Interpretació de les pintures rupestres del Cogul (que les
administracions han anat abandonant a poc a poc).

Ens preocupa també la participació dels joves en la defen-
sa del patrimoni territorial. Cal que s’impliquin i que parti-
cipin, que s’involucrin en tots aquests moviments. La
creació del Premi de Joves Investigadors/res de la Comar-
ca volia ser, des de 2008, un trampolí, un espai per tal que
els joves estudiants poguessin plantejar-se la possibilitat
d’apostar cap a aquest camp de la recerca i la seva difusió. 
Després de 10 anys també ens toca reflexionar sobre el nos-
tre futur i la vinculació vers la comarca. Segurament no
hem pogut ni sabut arribar a totes les poblacions i a tots els
garriguencs. Probablement, en alguns casos, hem estat poc
amatents a certes actuacions dignes de denúncia. Caldrà,

en el futur, millorar en
aquests aspectes. Tampoc
cal perdre de vista el futur
del nostre país. Ens tro-
bem en un període clau
de la història de Catalun-
ya que ens pot portar a
una definitiva funcionali-
tat pròpia o continuar
depenent d’un Estat que a
mesura que han passat
els anys ens ha anat
escanyant en silenci.
D’altra banda, la greu
situació econòmica tam-
bé ens portarà a prendre
decisions i acords de fun-
cionament que poden
suposar canvis substan-

cials en el funcionament global del CEG, com, per exem-
ple, la possible digitalització de les trobades i facilitar que
les recerques siguin a la xarxa si volem proporcionar el
coneixement de la nostra riquesa patrimonial.

Darrer volum publicat de les
actes de la VIII Trobada d’Estu-
diosos de les Garrigues (2013).

VIII Trobada d’Estudiosos de les Garrigues (l’Albi, 29 d’octubre de 2011).
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Breu presentació del grup (qui som)

EGRELL (Institució per a l’Estudi, Gestió i Recuperació
dels Ecosistemes Lleidatans) és una entitat sense ànim de
lucre constituïda l’any 2000 i formada per un col·lectiu de
lleidatans (des de biòlegs, enginyers forestals, agrònoms o
ecòlegs fins a advocats, historiadors, ornitòlegs, naturalis-
tes i pagesos) enamorats del nostre país, sensibilitzats per
l’estat de conservació de la natura d’aquestes contrades que
fa temps, en realitat molt abans de constituir-se formalment
com a grup, van decidir posar en comú els seus coneixe-
ments, fruit d’anys de dedicació, per treballar conjunta-
ment en la millora de la natura en l’àmbit de les comarques
de Ponent.

Durant tots aquests anys, EGRELL ha expressat la seva opi-
nió, basada en argumentacions tècniques i objectives, res-
pecte a tot tipus de temes mediambientals, de gestió
d’ecosistemes o actuacions que afectin espècies amenaça-
des, espais protegits o genèricament el patrimoni paisatgís-
tic mitjançant la redacció d’informes tècnics adreçats a
l’Administració, fundacions, particulars o altres institu-
cions implicades. Així mateix, cada cop que s’ha considerat
necessari, s’ha posat en coneixement de l’Administració i
s’han denunciat tots aquells fets, delictes ecològics o
incompliments de les normes previstes per la llei en la
defensa i protecció de la natura en l’àmbit lleidatà.

Paral·lelament, també des dels inicis EGRELL realitza una
tasca de conscienciació i divulgació amb una sèrie d’activi-
tats al llarg de l’any (censos d’ocells, celebració del Dia Mun-
dial dels Ocells, sortides naturalistes, curses ornitològiques)

i campanyes de divulgació i sensibilització del patrimoni
natural dels ecosistemes de secà que s’han materialitzat en
exposicions permanents, pòsters d’ocells i audiovisuals, i
que es complementen amb xerrades i cursos realitzats pels
mateixos membres de l’entitat, sempre molt dirigides a les
temàtiques en les quals el grup treballa més assíduament,
entre les quals destaquen la protecció dels secans estèpics.

EGRELL també duu a terme diferents projectes de con-
servació, seguiment i millora d’espècies i hàbitats, com
l’arrendament de terrenys i assessorament a propietaris per
tal d’assegurar la nidificació de la xurra, un ocell estèpic
que es troba en perill de desaparèixer a la plana de Lleida,
o la senyalització de l’Espai d’Interès Natural del Clot de la
Unilla o el seguiment de la comunitat d’ocells presents a
l’estany d’Ivars i Vila-sana.

Objectius (on volem arribar)

Els objectius principals de l’entitat són protegir, conservar,
millorar i divulgar el patrimoni natural de les comarques de
la plana de Lleida, a més d’estudiar, assessorar i incidir en
la presa de decisions que afectin la gestió del medi natural
de Ponent. 

Com a entitat, EGRELL no pretén convertir-se en una
estructura potent i amb molts recursos; simplement vol
aportar els coneixements diversos de cada membre del
grup en pro dels objectius generals. En aquest sentit,
EGRELL ha escollit el camí de no créixer en volum de socis
ni en activitats dirigides al gran públic, sinó que ha preferit
mantenir una estructura relativament petita però amb capa-

F E R M Í  S O R T  V I L A S E C A

EGRELL: 13 ANYS EN DEFENSA DELS
ECOSISTEMES NATURALS DE LA PLANA DE LLEIDA
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Logotip d’EGRELL.

El sisó és l’emblema d’EGRELL. Les danses nupcials dels mascles de sisó als secans de la plana de Lleida són encara avui un dels espec-
tacles naturals que ens ofereix la natura lleidatana. Foto: Jordi Bas.
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citat per fer treballs o estudis de qualitat i aprofitar el reco-
negut prestigi de cada un dels seus membres en els àmbits
en els quals són especialistes. Per tant, la nostra entitat s’ha
volgut mantindre fidel a uns pocs temes, en els quals pot
considerar-se de reconegut prestigi, i deixar de banda com a
grup altres lluites en les quals potser de forma individual hi
puguem estar d’acord amb l’objectiu d’intentar no desvincu-
lar la imatge d’EGRELL als àmbits que li són més propis.

Llums i ombres, èxits i fracassos dels objectius fixats
per l’entitat

Creiem que hem aconseguit sobradament els objectius plan-
tejats a l’hora de formar el grup, ja que per a alguns projec-
tes que s’han realitzat o s’estan realitzant a les comarques de
Lleida la veu d’EGRELL no ha estat la d’un assessor més,
sinó que ha estat una veu reconeguda i tinguda en compte.
Esperem poder continuar tenint aquest rol en el futur.

No trobem escaients els termes d’èxit i fracàs d’una entitat
o d’un col·lectiu sense ànim de lucre i que posa tota la seva
il·lusió en el que creu i en vol fer partícip la resta de socie-
tat. Si bé es podria considerar negatiu que potser no som
gaire coneguts pel gran públic, això és una conseqüència
directa de la forma de fer del grup; en canvi, sí que som
coneguts per altres actors importants. En aquest sentit, pre-
ferim fer més feina i menys propaganda. Només cal veure
que en aquests dotze anys d’existència com a entitat
EGRELL ha publicat un llibre de referència sobre els ocells
de la plana de Lleida; ha elaborat i divulgat una campanya
de sensibilització sobre els secans “vius” amb un bonic
audiovisual en DVD i una exposició itinerant que ja han vist
més de dos milions de persones a Catalunya; ha promogut
diversos projectes de custòdia del territori en indrets tan

emblemàtics com el Clot de la Unilla i l’arrendament de
guarets per a la xurra, un ocell estèpic a la vora de l’extin-
ció; ha fet el seguiment de la fauna vertebrada (mamífers,
ocells i muricecs) a l’estany d’Ivars i Vila-sana, i ha partici-
pat en comissions de seguiment de grans projectes com el
canal Segarra-Garrigues, a més de ser present i realitzar
diversos cursos, simposis i jornades conjuntament amb
altres entitats del territori. Cal dir també que sovint la
premsa s’ha fet ressò d’algun d’aquests actes, fet que
mereix la nostra més sincera satisfacció. 

EGRELL, com altres grups o entitats, va començar el seu
camí fruit de l’energia d’unes persones individuals que van
posar en comú els seus interessos, amb molta il·lusió, que
amb el temps ha anat disminuint. En el temps, la dedicació
de cada membre s’ha anat estabilitzant com a conseqüència
sovint d’aspectes personals i de manca de temps. Cal recor-
dar que el món de l’associacionisme és totalment altruista,
o ho hauria de ser. S’hauria de trobar un punt mitjà entre la
forta dedicació del principi i un total desinterès que podria
fer desaparèixer l’entitat. Això s’aconsegueix o bé amb la
incorporació de nous membres més actius o bé amb l’esta-
bilització del grup sense voler fer moltes coses si realment
no es pot. En el nostre cas, el fet que tots els membres de
l’entitat estiguem dispersos pel territori fa més difícil el
contacte físic, o almenys és més llunyà. Molts dels actuals
membres d’EGRELL hi vam entrar per a la realització d’ac-
tivitats específiques que no oferien altres entitats i que et
posaven en contacte directe amb el medi natural de les
terres de Lleida. 

Malgrat tot, Internet ha facilitat la relació entre nosaltres a
distància i ens ha permès poder continuar desenvolupant
els objectius generals de l’entitat i no desaparèixer.

Xerrada divulgativa a l’institut Joan Oró de Lleida. Foto: Montse Rodríguez. Cartell de presentació de l’exposició
“Els secans vius”.
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SISÓ (II)

D’EGRELL ets l’emblema,
ànec de secà,

pollbou, sisot, brèvol,
ànec garrigal.

D’EGRELL ets l’emblema,
cap dret, gros collar.

A la terra ferma
de secans i estepes

—guarets, timonedes,
marges, ametllers,

ordi, oliverars,
cabanes i basses—
tens el teu quintà.

Que no te’l malmetin,
sisó lleidatà,

i que lliure campis
com has campat sempre,

fent viu el secà,
amb el bell gaig blau,

el xic xoriguer,
l’alosa becuda,

la ganga i la xurra,
l’esparver cendrós,
i el torlit que crida
a entrada de fosc.

6-16/X/2003 · Celdoni Fonoll

Sortida d’observació d’ocells als secans de Bellmunt. Foto: Francesc Alcázar.

Ubicació dins el mapa cultural (i no cultural) de
Ponent (com ens veiem en relació amb el conjunt de
la cultura i medi ambient comarcal)

En alguns aspectes concrets som una entitat o grup d’opi-
nió de referència, sobretot pel que fa als temes ambientals
que més hem treballat i coneixem. En canvi, dins l’ampli
món associatiu cultural creiem que no som visibles. Això
tampoc ho trobem estrany, ja que cadascú fa la seva “bata-
lleta” per separat.

EGRELL com a entitat té la seu al Centre Històric de Llei-
da, i això sí que li ofereix la possibilitat d’entrar en contac-
te amb altres entitats culturals i de proximitat dins la ciutat.
Tot i així, pel mateix motiu al qual fèiem referència abans
de ser un grup de gent diversa i dispersa en l’ample territo-
ri de Lleida, no ens podem involucrar tant com voldríem en
el teixit associatiu més proper.

Seria totalment desitjable que totes les entitats culturals de
Lleida poguessin estar en contacte, treballar conjuntament
en temes semblants, cooperar o tan sols tenir coneixement
de la nostra existència i activitats, perquè només així tin-
dríem més força a l’hora de donar a conèixer el nostre ric
patrimoni cultural, natural i humà en el seu conjunt, i no
separadament, com passa actualment.

Per acabar, desitgem que fruïu amb la lectura d’aquest mag-
nífic poema que Celdoni Fonoll ens va dedicar i que parla
del sisó, un bell ocell estèpic de les terres de Lleida i emble-
ma de la nostra associació, i hi lliga poesia i natura:
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El peregrinatge del Morera
o el desinterès pel patrimoni cultural

D I V E R S À R I U M

T e r e s a  I b a r s

Ara fa just cent anys, un alcalde de la nostra ciutat, Alfred
Perenya, tingué el somni de crear un museu on recollir, cus-
todiar i des del qual difondre un patrimoni pictòric únic, des-
tinat a convertir-se en un fet cultural sense precedents per a la
ciutat. L’any 2010, un altre alcalde, Àngel Ros, acabà aquell
legítim i interessant desig quan afirmà que el Museu d’Art Jau-
me Morera quedava ajornat sine die.

Inaugurat definitivament el 1917, aquest museu recollia pin-
tures del mecenes que li donà nom i altra obra pictòrica que,
al llarg dels anys, reuniren entre l’Ajuntament de Lleida i la
Diputació. La fórmula de relació que ambdues institucions
acordaren fou la d’un patronat. La Diputació recopilava obres
producte de les seves pensions i beques a joves artistes i l’A-
juntament apostava per un espai municipal que es constituís
en museu d’art. El patronat funcionà fins que a la primeria de
la dècada dels noranta de l’anterior centúria la Diputació —
presidida en aquell moment per Josep Grau— cedí la seva part
de patrimoni pictòric a l’Ajuntament, per així abandonar-lo.
Passats els anys, la cessió de l’obra per part de la Diputació i la
desídia de l’Ajuntament per donar-li una seu digna i definitiva
fan que aquella acció conjunta inicial se’n vagi en orris. Amb-
dues mares del museu han fet la mateixa cosa i fa l’efecte que
allò que endegaren juntes ara s’hagi convertit en un malson
per a la institució que s’ha quedat finalment la criatura. És clar,
i més en els darrers anys, que el patrimoni cultural no és un
tema prioritari per a la Paeria. Per aquest motiu, amb la seu
del Morera, en lloc de definir-se una política amb solucions de
continuïtat, s’opta per aplicar pedaços que sustentin la idea de
museu i que no resolen el tema de fons, que és dotar-lo d’u-
na seu definitiva i a l’altura de l’obra que custodia. 

El Museu d’Art Jaume Morera, des de la seva creació, ha pas-
sat per diferents seus: el Mercat de Sant Lluís, l’antic Hospital

de Santa Maria —avui seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs—,
per no detallar el viatge de les obres cap a Butsènit i d’allí cap
a Saragossa en temps de la guerra d’Espanya, el convent del
Roser —que per increïble que pugui semblar és un aturat futur
parador nacional i motiu de vergonya per a molts— i, final-
ment, l’actual ubicació, a l’edifici de l’antic Casino. Així deta-
llat, queda clar que la del Museu d’Art Jaume Morera és la
trista història d’un despropòsit. És també el penós relat d’una
indiferència pel patrimoni cultural que s’atansa a la desconsi-
deració i la ignorància.

Des de Perspectives museístiques, estudi encarregat per Frede-
ric Vilà l’any 1993 i que donà peu al Pla de Museus de 1996,

Foto de capçalera: Audiència pública pel Museu d’Art Jaume Morera.
Sala Alfred Perenya de la Regidoria de Cultura, 25 de juny de 2012
(Foto: Josep Maria Currià).

Xavier Gosé. Le manteau bleu. Museu d’Art Jaume Morera, Lleida (Foto:
Antoni Loncà).
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s’han vist tergiversades, per no dir manipulades, les propostes
que s’hi detallaven. Aquest pla preveia la construcció del
Morera i del Centre d’Art Contemporani de manera conjunta
al llarg del període 1997-2000. No seria fins a l’any 2003 que
s’inauguraria el Centre d’Art La Panera de forma independent
i la construcció del futur museu es posposava als anys 2008-
2010. El Centre d’Art ocupà l’edifici remodelat de l’antiga
Panera i el Morera havia de bastir-se de nova planta annex al
primer. Tot plegat havia de conformar un complex d’art
modern i contemporani de titularitat municipal. El canvi de
prioritats i el fet de retardar la construcció del Morera suposà
el tret de gràcia al projecte. 

A més a més, aquella cosa de la qual ens prevenia l’estudi
museístic topa amb una realitat actual que, si més no, resul-
ta curiosa, i per curiosa, sorprenent. A Lleida, actualment, hi
ha dos espais, dos entitats, dos centres municipals que, mal-
grat que tenen un origen i unes funcions clarament diferen-
ciades, alhora que unes finalitats que no tenen res a veure,
estan fent i endegant activitats que s’assemblen i que fugen
del seu esperit inicial. M’estic referint, evidentment, al
museu objecte d’aquest escrit i al Centre d’Art La Panera.
Aquest segon, inclòs dins la Xarxa de Centres d’Arts Visuals
de Catalunya, s’ha de caracteritzar per la prospecció artísti-
ca, el foment de creadors de diferents disciplines i l’educa-
ció en l’art contemporani. La Panera és, segons els
documents del Departament de Cultura sobre la Xarxa de
Centres d’Arts Visuals de Catalunya del març de 2012, “una
plataforma de producció, difusió, formació i exhibició de les

arts visuals al territori i pretén
crear ponts entre la producció
visual i altres manifestacions
de diferents àmbits culturals”. 

En aquests moments, però,
està comprant art i acceptant
donacions. Està, doncs, iniciant
una col·lecció pròpia. Té sentit,
en un moment en què arreu
s’unifiquen esforços i equipa-
ments, que Lleida aplegui dos
centres que tinguin fons con-
temporanis? No s’hauria de
recuperar la vella afirmació de
l’estudi Perspectives museísti-
ques de racionalització i con-
centració dels recursos?

A més del fins ara detallat, en
el transcurs dels darrers anys
s’han produït un seguit de fets
incomprensibles que reafirmen
la idea de desinterès per part
de les nostres autoritats pel
patrimoni cultural. Any 2005,
s’ha de retornar una subvenció
a l’Estat de 500.000 euros que,

de fet, ja es trobava al compte bancari de la Paeria; any 2008,
pèrdua d’una nova subvenció d’un milió d’euros del Minis-
teri de Cultura que no s’arriba a fer efectiva perquè l’Ajunta-
ment no presenta la documentació acreditativa; any 2009,
s’aprova al ple el conveni pel qual la Generalitat aportaria
tres milions d’euros entre 2010-2012 i l’Ajuntament —a més
de les altres ajudes que pogués rebre—, la resta; any 2010,
declaracions de l’alcalde Àngel Ros en què anuncia que el
projecte queda ajornat sense data. En aquest moment, els
treballadors del museu fan un manifest que dóna peu a una
plataforma ciutadana, la Plataforma Compromís pel Museu
d’Art Jaume Morera, que reobre el tema, insta els paers a tirar
endavant aquest posposat projecte i planteja un seguit de
qüestions que a data d’aquest escrit resten sense resposta.
Sine die, que vol dir… carpetasso definitiu. Si no és així, quin
període es preveu? I si es preveu un període, quin pla té l’a-
juntament i on creu que podria tenir un espai més digne i
definitiu? Es donarà solució a tots aquests interrogants? No
caldria dirigir tots els esforços pel patrimoni artístic cap al
que és realment prioritari, que és la fi del nomadisme del
museu? I per acabar, es pararà de buscar excuses, com ara la
corrosiva i sembla que mai prou esmentada crisi actual, per
tirar endavant el que és de justícia, la seu del Museu d’Art
Jaume Morera? 

L’anhel de molts ha d’empènyer les nostres culturalment
atrofiades institucions a fer realitat el somni de fa més de
cent anys de l’alcalde Alfred Perenya i de molts habitants
de Lleida.

Reunió de representants de la Plataforma Compromís pel Museu d’Art Jaume Morera. Ateneu Popular
de Ponent, 3 de desembre de 2012 (Foto: Josep Maria Currià).



34

Museus, “apps” i xarxes socials

Segons el diccionari de la llengua catalana de l’IEC, un museu
és un lloc on, amb finalitats culturals, hom guarda i exposa
objectes pertanyents al món de l’art, de la ciència o de la tèc-
nica. El museu és una institució pública o privada permanent
amb o sense afany de lucre al servei de la societat i el seu des-
envolupament, obert al públic, que reuneix un conjunt de
béns que conserva, documenta i estudia, exhibeix i en difon
el coneixement.

Els museus de Catalunya per comarques:

http://cultura.gencat.cat/museus/muscerca1.asp

Accediu a la pàgina web al vostre smart-

phone o tauleta

Al llarg de la seva història, els museus
han anat evolucionant i adaptant-se a
les necessitats socials i culturals del seu

context. Des del segle XVIII, amb el British Museum com a
paradigma de la concepció moderna de museu, fins avui dia,
amb la creació de molts museus locals i comarcals que trac-
ten aspectes més concrets i pròxims, les institucions museísti-
ques, tant privades com públiques, fomenten els valors bàsics
per a la transmissió de cultura i saber.

Catalunya no és una excepció del fet que el museu pugui
reflectir un moment intel·lectual concret. Els primers museus
catalans es van crear seguint les teories del neoclassicisme,
intentant reunir originals —o reproduccions— d’obres d’art
clàssiques —és a dir, modèliques—, que servien com a refe-
rent estètic, per formar i polir el gust estètic dels alumnes de
les escoles de Belles Arts.

La influència conjunta de la Renaixença catalana, el Nou-
centisme i els corrents internacionals van definir un model
museístic pròpiament català, que unia les voluntats del col·lec-
cionisme privat, les institucions públiques i l’associacionisme
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cultural. Tota aquesta infraestructura cultural va culminar en la
creació, el 1907, de la Junta de Museus de Barcelona.

Actualment, a Catalunya existeix una xarxa ben consolidada
de museus, tant d’àmbit nacional com d’àmbit local. Així,
tenim el Museu Nacional d’Art de Catalunya (de moment
amb aquest nom), el Museu d’Història de Catalunya, el Museu
d’Art Jaume Morera, Museu Frederic Mares... Aquests poden
ser subvencionats de forma pública o de forma privada i tenen
a les seves col·leccions temàtiques molt diversificades.

Les obres i els materials que s’exposen als museus compleixen
la funció d’apropar les esmentades obres al públic en general.
Tradicionalment, el museu ha rebut la visita de curiosos, inte-
ressats, amants de la cultura, visites escolars, professionals de
cada àmbit... i s’establia una transmissió dels missatges i infor-
mació al mateix espai físic del museu.

Tanmateix, els museus també són un reflex de la societat en
què vivim, i aquesta ha canviat la forma de relacionar-se i de
comunicar-se d’uns anys ençà. Les noves tecnologies formen

Foto de capçalera: Museu Guggenheim (Bilbao)
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part del nostre dia a dia més quotidià i la connexió a Internet
i la Web 2.0 fan possible uns canals de comunicació i interac-
ció insòlits fins fa poc.

A la revista del Cercle de Belles Arts del juliol de 2008 s’expli-
cava la idea de la cultura i la societat 2.0. És una nova forma
de compartir i de gestionar contingut a través de les noves
tecnologies i la connexió a la xarxa.

Accedeix a la pàgina web al teu smartphone

o tauleta: Arts (Revista del Cercle de Belles

Arts), núm. 29, juliol de 2008. Format PDF

http://www.cerclebellesarts.com/pdfs/arts29.pd

Paral·lelament a la Web 2.0, i relacionant-se amb aquest con-
cepte, apareixen les anomenades xarxes socials, que canvien
el concepte de comunicació i relacions socials. Els museus i
altres institucions o centres ho aprofiten per establir una
comunicació més pròxima i desimbolta amb el públic i com-
partir continguts. Les institucions més innovadores les utilit-
zen per fer que els usuaris participin en les seves activitats,
amb els canvis i reptes que això comporta en la seva organit-
zació interna.

Les xarxes socials més populars són Facebook i Twitter. Aques-
tes dues xarxes socials es basen en la publicació al nostre per-
fil de comentaris, impressions, idees, imatges, enllaços... i que
les persones que ho vulguin seguir es fan “amics” o “segui-
dors” i aquestes, a la vegada, també comparteixin les seves
inquietuds amb altres, de manera que es crea una xarxa de
comunicació social i virtual.

Així doncs, els museus, com a reflex de la societat, s’han unit
a les xarxes socials i a la Web 2.0 per millorar i actualitzar el
seu objectiu de difondre el coneixement.

Fins fa poc els museus utilitzaven aquestes xarxes socials com
un nou canal de comunicació, a banda de massmedia com la
televisió, la ràdio i la seva pròpia pàgina web per tal d’infor-
mar els seguidors de les novetats o notícies rellevants sobre la
institució museística.

Malgrat tot, també hi ha alternatives a aquesta comunicació
unidireccional. No només es difonen les activitats dels museus
per les xarxes socials com una mera comunicació de les acti-
vitats o notícies que es puguin celebrar, sinó que també aju-
den a la interacció i a construir un feedback amb els seus
seguidors. Les estratègies són variades i alguns museus opten
per fer preguntes relacionades amb els seus continguts, dina-
mitzar activitats a través de la xarxa i difondre opinions i sen-
sacions dels propis visitants. El Museu Picasso, amb més de
15.000 seguidors a Facebook, va proposar als seus seguidors
crear un microrelat col·lectiu al voltant de l’obra El divan de
Picasso. Un altre exemple: amb motiu del festival de literatu-
ra Kosmopolis, el CCCB va organitzar a Twitter una proposta
similar, un concurs de twitteratura.

Alguns museus d’Espanya tenen un nombre considerable de
persones o institucions que segueixen les novetats, els con-
tinguts i les activitats proposades de les dues xarxes socials
més populars. Així doncs, el Museo del Prado voreja els
200.000 seguidors i el Guggenheim de Bilbao en té uns
13.000. Si parlem de museus internacionals, el MOMA de
Nova York en suma més d’1.200.000. A Catalunya, el Museu
Picasso en té 22.000 i el Museu de Lleida arriba fins als 1.300.

Museus espanyols a Twitter:

https://twitter.com/mediamusea/museosentwitter/members

(Seguidors de museus a Twitter el 23 de novembre de 2012)

(Seguidors de museus de Twitter el 23 de novembre de 2012)
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Al mateix temps, els museus també participen de les noves
tendències i molts han incorporat els codis QR per facilitar les
explicacions dels continguts que s’hi exposen, com el Museu
Episcopal de Vic i el Museo del Romanticismo de Madrid,
entre molts altres. Els QR són codis bidimensionals que es lle-
geixen a través de la càmera de fotos dels smartphone o de
tauletes i que permeten als visitants accedir a la pàgina web
dels museus per trobar-hi informació addicional de les obres
en format de text, imatges o vídeos.

Codis QR als museus.

També cal parlar de la creació d’aplicacions per a dispositius
mòbils que els museus dissenyen per interactuar de forma
més dinàmica a través dels esmentats smartphone o tauletes.

La revista digital del Comitè Espanyol de l’ICOM (Consell
Internacional de Museus) va dedicar un número força inte-
ressant a la importància de les xarxes socials i les aplicacions
als museus.

Aplicacions populars d’alguns museus:

http://www.fundaciongsr.com/story.php?id=385

Accedeix a la pàgina web al teu smartphone o tauleta

Accedeix a la revista al teu smartphone o

tauleta: http://issuu.com/icomce_librovir-

tual/docs/icom_ce_digital_05

Per tant, l’objectiu de les tecnologies de la informació i la
comunicació al museu va dirigit no només al públic que tra-
dicionalment visita de forma presencial el museu, sinó també
al públic virtual.

Avui dia el públic té més possibilitats d’interactuar, observar,
gaudir i ser coneixedor del contingut museístic. Al mateix
temps, els museus estan redefinint constantment les seves
estratègies de difusió per tal d’adaptar-se al món de les TIC al
mateix ritme que s’hi adapta la societat.
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Seròs, anys vint, vist per Lucien Roisin.
Un petit viatge a través d’una col·lecció de postals

Penjades a l’Ajuntament, en algun bar o casa particular i en
alguna publicació local hem vist un conjunt de vistes antigues
del poble de Seròs. Aquestes singulars imatges de color sèpia
rovellat provenen d’una col·lecció de postals editades cap a
mitjan anys vint per un prestigiós fotògraf i editor francès ins-
tal·lat a Barcelona, Lucien Roisin Besnard. Encarregades per
Josep Remolà Sabaté, de cal Caballo, hom les podia comprar
a la seva cèntrica botiga, una merceria situada al carrer del
Metge, nom que rep una part de la via principal i carretera
comarcal que travessa el poble.1

Cap a finals del segle XIX i primeries del XX, l’aparició de les
targetes postals va desencadenar un autèntic entusiasme. Lli-
gades a l’incipient turisme de les classes benestants i a la pos-
sibilitat de reproduir fotografies en tirades econòmiques
(fototípia), van endegar una veritable revolució que va posar
en circulació milers de milers d’imatges fotogràfiques de tots
els indrets del món (monuments, ruïnes, paisatges, gent,
innovacions tecnològiques...). No hem d’oblidar que la pro-
ducció i el consum d’imatges no tenia ni de bon tros res a
veure amb la d’avui dia, tant per la facilitat de la seva pro-
ducció com per la seva abundant afluència (televisió, Internet,
mòbil, llibres, revistes, propaganda...). En aquella època, la
fotografia havia assolit abastament la maduresa com a dispo-
sitiu indispensable de captura i representació de la realitat —
era fidedigne, ràpid i relativament econòmic—, però els
mecanismes de reproducció encara estaven a les beceroles,
començaven llavors, tot just, la seva progressió imparable. 

Tothom, tant els que tenien possibilitats com els més humils, i
sobretot a les grans capitals, col·leccionava postals amb fruïció
i delit. Era una manera de viatjar, de conèixer món i ensenyar
què es coneixia. Hi havia gent que es cartejava fins a aconse-
guir una àmplia i variada mostra del país i també de l’estran-
ger. Ho constato en unes quantes postals comprades en
mercats de vell, on puc llegir les demandes fetes des de Bar-
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celona de determinades poblacions o indrets de França. Enca-
ra avui hi ha gent que té el bon costum d’enviar postals o
comprar-ne quan va de viatge o vacances.

Era evident, doncs, que amb tanta demanda algú pensés a
fer-ne negoci, com és el cas del nostre fotògraf Lucian Roisin,
o Àngel Toldrà Viazo i Josep Thomas a Barcelona o Sol i Benet
a Lleida, per donar altres noms força coneguts. Tots ells, en
l’època que va de la Primera a la Segona Guerra Mundial,
anomenada després com època daurada de la postal, van arri-
bar a produir un catàleg ingent d’imatges d’arreu. No hi
havia, per dir-ho de manera rotunda, poble, monument, pai-
satge o lloc interessant que no tingués la seva representació
fotogràfica en forma de postal.

Tot això passava, evidentment, primer a les grans ciutats i
principals indrets turístics i monumentals, i després a poc a
poc es va anar estenent a les poblacions mitjanes i petites. Era,
de fet, com fer un gran inventari del món. En funció de la
demanda o expectatives es feien col·leccions noves o es ree-
ditaven les existents. Cal remarcar novament el paper fona-
mental de la fotografia no únicament com ja hem dit abans
com a mecanisme de captació ràpida, econòmica i eficaç de
la realitat, sinó també, i això crec que no té precedents, com
a nou model vertebrador dels discursos referits a la realitat,
fins al punt que sovint pensem que el món s’autorepresenta
tot sol, reflectit en l’omnipresent mirall amb memòria sense
mediació de cap tipus. Fotografia i veritat són la mateixa cosa.
El gran filòsof Walter Benjamin, en un dels seus escrits més
coneguts (1935), serà premonitori. La fotografia —dirà—,
amb la seva facilitat per a la reproducció pràcticament il·limi-
tada tot conservant les característiques originals, esdevindrà
al segle XX el mitjà de representació revolucionari per
excel·lència. Arriba a tothom i renova totalment la nostra rela-
ció amb la realitat. Com més anys passa, més raó té.

Tornant a les postals, no deixa de ser sorprenent, almenys a
mi m’ho sembla, que en una població com Seròs, tot i que en
aquella època superava els dos mil habitants (més que ara) i
que anava incorporant totes les innovacions avui tan indis-

Foto de capçalera: Seròs. Vista general. Circulada setembre de 1933.
Col·lecció Víctor Bernet. L. Roisin, fot. Barcelona.
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pensables —llum, aigua, cinema, auto de línia...—, algú tin-
gués la genial idea i la capacitat per encarregar aquest pro-
jecte. Em fascina pensar com era la vida en aquells anys
enmig d’aquell entorn tan rural. De petit, el meu padrí
patern, que va nàixer a finals del segle XIX, em contava el seu
viatge de bodes a Barcelona, sobretot l’ambient mundà del
Paralelo. Però eren fets excepcionals i la vida ordinària era ruti-
nària i, per sempre més, lligada a la terra. A casa eren poquís-
simes les fotos dels meus avis en aquella època, per fer-les
calia anar a Lleida. El nostre decidit empresari, segur que com
a botiguer era un home més viatjat i més permeable a la irra-
diació de les activitats i novetats vingudes de la capital. Sort
en vam tenir. 

La col·lecció que ens ocupa estava formada per deu vistes sig-
nificatives de la vila. Estava numerada, com podeu veure, de
l’1 al 10, en castellà i amb tinta vermella, primer el nom de
SERÒS en majúscules, després el nom del lloc i a sota, més
petit, el nom de l’editor: L. Roisin. Fot. Barcelona. Pel que he
pogut comprovar, es podia comprar com a llibret o indivi-
dualment. Algú m’havia comentat que també l’havia vist en
forma d’acordió. La tria dels llocs segurament va ser decidida
pel nostre veí empresari i entenc que els emplaçaments con-
crets de la càmera devien ser decisió del fotògraf. En qualse-
vol cas, van haver de col·laborar-hi i és més que probable que

anessin plegats fins a acabar el reportatge. Les vistes o llocs
triats eren els següents: 

1. Vista general. Panoràmica feta des d’una considerable alça-
da a mig camí del cementiri, que és dalt de tot de la serra que
domina la vall cap al sud-oest. Es veu ben dibuixat el perfil
més amable del poble amb el Segre al fons i encara més lluny,
dominant sobre les planes del secà, la silueta del Montmaneu. 

2. Sindicato Agrícola. Més conegut com Casino Familiar, d’es-
til modernista i amb finestrals amb un deix àrab, constava de
cinema, sala de ball, bar i terrassa, a la part de baix hi venien
adobs. Va ser inaugurat el 1922. Era un edifici singular, va ser
una pena la seva demolició als anys 80. 

3. Iglesia parroquial. D’estil neoclàssic. La fotografia està feta
des de dalt del terrat de les cases del davant. S’hi aprecia molt
bé la plaça que la precedeix, amb unes nenes estratègicament
posades al bell mig. Per la correcció en les fugues del campa-
nar, es pot deduir que la foto va estar feta amb càmera tècni-
ca. És l’única de la sèrie que està editada en vertical. 

5. Plaza del Maestro Viladegut. On es localitzen els edificis més
nobles de la vila, a la dreta es pot apreciar el palau dels mar-
quesos de Medinaceli, actualment en estat preocupant. La
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Seròs. Plaça Major. L. Roisin, fot. Barcelona.
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fisonomia de la plaça ha variat molt poc, el nom se li va posar
el 1918 en memòria del mestre Gaspar Viladegut. 

8. Convento de Vingaña. Vista del convent trinitari d’Avingan-
ya, es troba camí de la Granja d’Escarp, exclaustrat l’any 1835
amb la llei de desamortització, actualment està restaurat i el
seu espai dóna cabuda a diversos actes culturals. 

9. Barca en el Segre. Magnífica foto de la barca que quedaria
arraconada l’any 1932 quan Francesc Macià va venir a inau-
gurar el pont i la carretera que mena a Maials.

10. Rápido del Canal. Salt del canal d’Aragó i Catalunya, aca-
bat a primers de segle, autèntica obra transformadora que va
començar a estendre el cultiu fruiter ara tan conegut a la zona. 

La 4. Calle medico. Salida del auto; la 6. Portal; i la 7. Plaza
Mayor, les comentaré més endavant. 

Com hem dit al principi, les postals van ser editades per
Lucian Roisin Besnard (1884-1934), fotògraf i editor vingut de
París, instal·lat finalment en un ampli local de la Rambla bar-
celonina, prop de Colom. Coneguda com La Casa de la Pos-
tal, oferia a la seva gran botiga un catàleg immens de postals,
amb més de 40.000 imatges d’arreu d’Espanya —el local

encara existeix, ara destinat a l’estès negoci de les rambles
actuals, venda de samarretes de futbol i dubtosos souvenirs.
Tenia retolat a dalt Postales Roisin Vues de Barcelone et d’Es-
pagne i era un local —com demostren fotografies de l’èpo-
ca— visitat per moltíssima gent del país i també de
l’estranger. A Roisin li devem, entre moltes altres, les extraor-
dinàries panoràmiques de Barcelona de principis de segle. El
seu impressionant llegat va estar a punt de desaparèixer cap
als anys 60. La botiga, llavors regentada pels nebots, no va
aguantar els canvis dels temps. Els arxius van ser malvenuts a
un drapaire, però finalment una coneguda editorial els va
recuperar. Actualment, estan custodiats a l’Institut d’Estudis
Fotogràfics de Catalunya, on poden ser consultats i estudiats.

Pel que fa a les nostres postals, vaig poder comprovar perso-
nalment que no hi ha cap negatiu ni cap positiu que corres-
pongui a la col·lecció, tampoc cap altra entrada d’informació
relacionada. Podria ser que s’haguessin perdut, però també
podria ser que ell mateix no viatgés al poble (potser la distàn-
cia feia el desplaçament poc rendible) i que encarregués les
fotos a algun fotògraf professional de Lleida i que després ell en
gestionés l’edició. Les postals s’obtenien amb la tècnica de la
fototípia, que consistia a entintar un positiu sobre vidre, obtin-
gut per contacte amb el negatiu, també de vidre, impressionat
a la presa i després revelat. El format era sempre el mateix en

Revers de la primera postal circulada, setembre de 1927. Col·lecció Víctor Bernet.  
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tot el procés, 10 x 15 cm. El resultat donava una bona qualitat
i els tiratges eren considerables, d’uns 1.000 exemplars. 

Atesa la temàtica i la manera d’abordar les vistes que acaba-
rien després en postals, aquests fotògrafs i editors van here-
tar una passió documental i un cert gust romàntic. Van ser
influïts directament pels primers fotògrafs que van viatjar per
tota la Península, com el francès Jean Laurent o el gal·lès
Charles Clifford, fotògraf oficial de la reina Isabel II, a qui
devem una de les primeres imatges de la ciutat de Lleida
quan la va acompanyar per inaugurar el ferrocarril l’any
1860. Aquesta visió un pèl romàntica, però alhora científica i
tècnica, els porta a interessar-se tant pel tipisme de la gent
que viu a províncies com pels llocs emblemàtics o amb pas-
sat (monuments o ruïnes), però també a recollir tot allò que
comportava progrés, com totes les innovacions tecnològi-
ques (ponts, canals, viaductes, edificis nous, el ferrocarril...).
Predominen, doncs, les vistes panoràmiques, paisatgístiques,
amb enquadraments horitzontals per localitzar, explicar i
orientar el territori. Després, els plans es van tancant amb
inclusió moltes vegades d’una o diverses figures per donar
l’escala, per concloure amb alguns plans curts per tal d’infor-
mar d’aquell detall o d’un altre. Quan es tractava d’una
població, es mirava de fer alguna presa on es pogués veure
un grup de població més o menys extens, sense trencar la
normalitat del dia a dia. 

Les fotos de Seròs van ser fetes als anys vint. L’any concret no
el sabem, però podem afirmar que va ser després del 1922,
perquè en una d’aquestes apareix l’esmentat Casino Familiar,
que es va construir aquell any, això és, bastant abans del
setembre de 1927, que és la data de la primera postal circu-
lada que hem trobat. Comptant que van ser fetes i editades
en plena dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), com que
l’any 1924 es va prohibir l’ús de la llengua i les banderes cata-
lanes i les postals estan retolades en castellà, ens podem aven-
turar a dir que es van realitzar l’any 1925, 1926 o, fins i tot,
el mateix 1927. Pels arbres, per la roba i per com gaudeixen
dels raigs de sol, podem interpretar que les fotos van ser fetes
al començament de la primavera. Posem que podria ser cap
al març de 1926.

Parlem ara de la postal 3, la del carrer del Metge, que és carrer
Avinganya en la seva continuació i és també la carretera
comarcal que travessa el poble venint d’Aitona fins a l’en-
creuament de la Granja, Maials, Massalcoreig i Fraga. Apareix
potser el primer cotxe de línia regular que va començar a fun-
cionar. Duu la matrícula L-148-E —potser 149, es llegeix poc.
Què tenim? Un dia normal, de cada dia, la gent s’espera per
agafar l’auto i anar a Lleida. L’escena no sembla excessiva-
ment preparada. És d’hora i el fotògraf matiner treballa, plan-
ta el trípode al costat dret per agafar bé l’auto, la gent i el
carrer. La gent comença a sortir al balcó (“Xica! Què passa?”)

Seròs. Carrer del Metge. Sortida del auto. L. Roisin, fot. Barcelona.
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nàixer l’any 1918, devia tenir una edat similar al nen curiós
del primer pla. Fa uns dies, observant la foto, he vist que al
peu de la casa, just entre mig de dues cares de les figures que
esperen pujar, apareix una figura petita que podria ben bé ser
la meva padrina o potser alguna germana del meu padrí. 

L’altra postal, la núm. 6, és el Portal. El mateix carrer amunt,
no pas gaire lluny, és el lloc central per excel·lència. Encara
ara, si et vols assabentar d’alguna cosa, has d’anar-hi, és el
cor del poble, l’observatori des d’on es contempla l’esdeve-
nidor. Des d’allí pots anar cap a l’església, cap al riu, cap a la
plaça... Podria ben bé haver estat la primera presa de la
col·lecció. El sol ha sortit no fa gaire per la banda del riu, puja
per l’ample carrer de la Séquia i enlluerna la nena atalaiada
al brancal de la vorera. Les ombres són allargassades i la gent
agraeix la seva escalfor. Fixeu-vos amb el gosset que jeu
darrere de la nena. La botiga de la cantonada, Cal Platé, ja és
oberta, tot i així hi ha molta gent concentrada i, a més, són
aturats enmig de la carretera. Segur que també van estar
concentrats i disposats pel fotògraf, però aquí la distància a
la càmera és més gran i ja no se senten tan intimidats. Algú
ha posat un càntir a la font, però es veuen poques dones, la
majoria són homes abillats amb pana gruixuda. El portal és
el seu espai de tracte, de conversa. Darrere del grup de gent,
a la boca del carrer que comença a l’esquerra, es veu la carre-
ta d’un carro d’animals o auto que també apareix a la foto

i a les portes de casa per veure l’enrenou, potser l’auto farà
tard... El Josep de cal Caballo els explica que faran una foto.
El fotògraf segueix treballant, hi ha poca llum. El carrer en
aquesta hora està totalment a l’ombra. “A veure, veniu,
poseu-vos com si anéssiu a pujar al cotxe, així, sí... tu aquí... i
no mireu, sobretot com si jo no hi fos...”. El fotògraf calcula
el temps d’exposició i li surt llarg... “Sobretot no us bellugueu
gaire que sortireu moguts...”. “D’acord”, diuen tots. Però els
nens no paren de mirar a la càmera. N’hi ha un que no pot
més de curiositat i s’atansa al fotògraf. “Com te dius?... D’a-
cord no et moguis d’aquí, molt bé, així... esteu tots prepa-
rats? Va!” Potser en va fer més d’una, però és aquesta la que
tenim, aquesta valuosa llesca de temps. Molts han estat capa-
ços de no mirar, d’altres no, com els nens (fantàstica relació
mirada-interès). 

Altres dades interessants: al costat de les portes obertes de la
Fonda Administración hi ha una escala repenjada a la paret, i
més endavant una galleda d’aigua... Què hi fa aquella escala
tan de matí? N’hi ha que encara diuen que el surrealisme va
nàixer a París. La botiga de cal Caballo, on vivia la família de
Josep, i on es podrien comprar aviat les postals, estava una
mica més amunt, just darrere del fotògraf. Cap al fons del
carrer, quan s’acaben les cases blanques, hi ha una casa amb
balcó que fa cantonada. Els balcons següents són els de la
casa dels meus avis i dels meus pares després. El pare, que va
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comentada anteriorment i que algú em va fer veure que
podia ser el del fotògraf o, almenys, del que l’acompanyava
per les localitzacions i també li portava el pesant material
fotogràfic d’aleshores.

Finalment, tenim la de la plaça Major, també plaça de la Font.
És el pla més curt i més frontal de tots. Aquí les figures, tot
dones, són disposades curosament, però amb molta naturali-
tat, sense tapar la font i ensenyant els càntirs. Els homes ja
han sortit al camp i els nens, suposem a mestra. És l’hora de
baixar a buscar aigua a la font. Hi ha aigua corrent des de fa
anys, però a casa encara no. Podem observar dones de dife-
rents edats i vestides com de costum per feinejar, potser avui
una mica més arreglades per sortir a la foto. Ara sí, la consig-
na és mirar a càmera i oferir l’expressió, calia posar rostre al
poble, humanitzar-lo. Una porta el càntir a la manera tradi-
cional, dalt del cap. Els càntirs deuen ser de Fraga o Miravet.
El terra és sense pavimentar i no es veuen voreres. Als arbres
es veuen fulles, encara menudes. Crec que aquesta fotografia
va servir de patró per tornar a fer la font desapareguda. 

Les úniques postals circulades d’aquesta col·lecció de deu que
he tingut a les mans són dues propietat de Víctor Bernet, veí
de Seròs (les va trobar en un mercat de vell), que amablement
me les va deixar escanejar. L’una, la més antiga, era segellada
el 1927 i l’altra, el 1933. La del 1927 és la del campanar núm.
3, i l’altra, la vista general núm. 1. Les dues són enviades a la
mateixa adreça, Carrer sant Honorat de Barcelona núm. 1. 2n
1a., però són dirigides a persones diferents i enviades per dife-
rents remitents. Totes dues estan escrites des de Seròs i, per
tant, amb tota probabilitat, comprades a cal Caballo. Les dues
són escrites al setembre, una el dia 7, just quan comença la
festa major, i l’altra el dia 4. La de 1927, en plena dictadura
de Primo de Rivera, i la del 1933, durant la República i a tres
anys d’esclatar la guerra. Totes dues estan escrites en català,
encara que amb alguna falta d’ortografia. Trobo casualment
aquest escrit d’Espriu referint-se al 1930: “No sabia un borrall

del català gramatical. No l’havia après, perquè ningú, durant
la dictadura de Primo de Rivera, no ens l’havia ensenyat.” La
casa del carrer Sant Honorat a la qual anaven adreçades les
dues postals és just, salvant el carrer, a l’esquerra de la Gene-
ralitat. Ara són dependències de la institució. Hi vaig anar per
conèixer com era aquest lloc tan significat. Potser si el pis
donava a la plaça van veure proclamar la República des del
balcó estant. Tant el Ramon com la Teresa, que són els dos
remitents, són joves que passaven vacances a casa d’algun
familiar. La Teresa, com podeu veure en la seva escriptura,
sembla més gran. El Ramon, sis anys després sembla més
jove. 

Creia Josep M. de Segarra que amb la guerra europea de
1914-1918 es va acabar realment el segle XIX i que a partir
d’aleshores comença a imperar pertot arreu la confusió i la
ximpleria. Les fotos de Seròs de les quals parlem es van fer la
segona meitat dels anys vint i em resisteixo a pensar que la
ximpleria s’hi havia instal·lat; més aviat el contrari, em sembla
una època dura, difícil, poc donada als escarafalls. Tots
podem imaginar com va continuar aquell dia després de la
novetat, i el següent, i així anar fent. La vida no era gens
còmoda, no tenien aigua corrent, ni calefacció central ni mol-
tes altres coses, però, malgrat tot, en aquell moment la seva
vida s’escrivia en present. La nostra era encara del tot impro-
bable, una quimera, com ho és per a nosaltres la d’aquí cent
anys. Vet aquí, doncs, el present, el present-passat que ens
retorna amb la seva força constant, indòmita, inalienable gra-
vat en cada paret, en cada objecte, en cada rostre, en cada
gest, inesperadament pertorbador, esmunyedís... Estranya i
fascinant bellesa la d’aquestes imatges-documents que ens
porten enrere i endavant, atrapats en aquesta immensa
teranyina teixida amb els fils elàstics de la memòria. La vida
reprèn novament, i de vegades subtilment, com per encan-
tament. Aquests fragments dispersos se’ns ajunten feliçment
i llavors, tot d’una, gaudim a vessar de la il·lusió que hem
entès alguna cosa que ens és molt important.

1 ROMIA, Carme; JOVÉ, Isabel. Seròs. Història, paratges i formes de vida d’un poble. Edita: Ajuntament de Seròs, Institut d’Estudis Ilerdencs
i Fundació Pública de la Diputació de Lleida. 2007.
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T a n j a  S t r e c k e r

L’adolescència infinita? Entre biologia i cultura

La pregunta “què és més important per al nostre desenvolu-
pament en qualsevol moment de la vida, la biologia o la cul-
tura?” és tan vella que ja podem parlar d’una història
interminable dins de les ciències. Els últims anys ens han pro-
porcionat coneixements nous sobre el desenvolupament del
cervell, el nostre codi genètic, etc., i gràcies a noves tècniques
d’imatge podem veure el nostre cervell en acció d’una mane-
ra que fins fa poc era inimaginable. Veurem quines regions
estan actives durant determinades activitats, què passa men-
tre dormim i quines diferències existeixen, per exemple, entre
cervells femenins i masculins. Sembla tot tan nou i important
que potser és el moment de tornar a preguntar: “És l’adoles-
cència un fenomen biològic, està determinada per la cultura
o potser serà possible conciliar aquests dos paradigmes en el
nou mil·lenni?” Amb tants segles per davant no vull anticipar
la resposta, però sí que em sembla oportú exemplificar el dile-
ma amb els canvis que va experimentar aquesta adolescència
en les últimes dècades.

Si mirem l’inici de l’adolescència, la lluita biologia versus cul-
tura sembla guanyada: tot comença amb la pubertat, en
concret amb la descàrrega d’hormones sexuals que provo-
quen canvis profunds en la fesomia i a nivell cerebral. La
metàfora d’un camp de batalla pot venir al cap per descriu-
re el cos adolescent i explica la conflictivitat tradicionalment
associada a aquesta etapa de la vida que està comprovada
sovint per reportatges sobre la violència i el deteriorament
de valors entre els adolescents i els joves. Ens sembla tan
normal que “els adolescents” mostrin comportaments de
risc i que causin problemes, i que “els adolescents d’avui”
són fins i tot pitjor que totes les generacions anteriors, que
ja no esperem res de bo, del grup d’adolescents que ens tro-
bem al parc rumb al supermercat, i els mirem amb recel, de
reüll. Realment no existeix una prova científica d’un aug-
ment de violència, ja que no tenim dades sobre la violència
en les dècades passades, i més denúncies no ha de significar
pas més delictes, sinó que el més probable és un canvi en la
disposició de denunciar: avui dia ja no es truca als pares del
jove que va trencar la finestra jugant al futbol, sinó directa-
ment la policia, i sovint ni hi ha res de trencat, i es denun-

cia soroll o la pura presència d’un grup d’adolescents segu-
rament a causa d’aquesta por que ens inspira la seva pre-
sència. S’entén que hi ha joves que no estan gens contents
amb aquesta imatge inherent a la seva edat i que se senten
rebutjats i estigmatitzats per la societat, ja que poden fer el
que volen, esforçar-se i comportar-se de meravella, i, no
obstant això, només el pas del temps pot fer desaparèixer la
mirada de cautela de les cares adultes en el seu entorn.
Aquest temps d’espera per rebre respecte i reconeixement
pot sentir-se com una eternitat, i resulta molt frustrant per a
molts joves, i fins i tot pot convertir-se en una de les causes
de la conflictivitat de l’adolescència, ja que els adolescents
poden començar a rebel·lar-se contra la seva posició inferior
o poden resignar-se a aquesta lluita i decidir complir les
males expectatives del seu entorn, un fenomen conegut
com self-fulfilling prophecy (profecia autocomplerta). Per
tant, veiem que ja amb aquesta característica tan coneguda
de l’adolescència, la seva conflictivitat, el peix es mossega la
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cua i no sabem què causa realment el problema: la natura-
lesa o la societat?

Si volem definir la fi de l’adolescència, el problema es compli-
ca fins i tot més. No existeix un senyal biològic inequívoc del
final de l’adolescència, ja que diferents processos acaben en
moments molt diferents. Mentre s’aconsegueix, per exemple,
la maduresa sexual a una edat cada vegada més primerenca,
les estructures cerebrals responsables per a la reflexió s’esta-
bilitzen uns deu anys més tard, al voltant dels 25 anys. Con-
siderant que hi havia un temps en què l’esperança de vida
apuntava als 30 anys, aquesta troballa dóna un sentit molt
nou a la “saviesa de l’edat”. Un salt directe de l’adolescència
a la tercera edat o —hauríem de dir-ne la tercera joventut?—
a alguns els pot semblar inadequat i realment va existir fins fa
poc més d’una dècada un final més clar de l’adolescència,
però no era res biològic.

No fa tant temps que la majoria dels joves masculins d’una
generació van sortir del sistema educatiu al voltant dels 15
anys i seguien un transcurs predeterminat de començar a tre-
ballar, casar-se, tenir nens, etc. Una successió que ja havien
passat els seus pares, els seus avis i fins i tot besavis en el
mateix ordre i dins del mateix marge de temps. En molts
casos els pares van triar el futur lloc de treball i la parella, i no
sempre van trigar els nou mesos socialment esperats després
de les noces per crear una família pròpia. Assumint així el
paper d’adults, tant en l’autonomia econòmica com en la
procreació, el consum i la participació política, es van conver-
tir en adults, i aquesta transició els va costar com a molt uns
dos o tres anys.

Avui dia ja no funciona aquesta equació, perquè algunes
característiques típiques de la vida adulta s’han desplaçat cap
a la infància o, en el cas contrari, cap al quart decenni de

vida. Així, mentre existeix un mercat creixent de consum
infantil que comença ja molt abans de les Monster High, i els
mitjans de comunicació relaten casos d’embarassos en nenes
d’11 anys, l’autonomia econòmica s’aconsegueix en més i
més casos amb 30 anys i escaig, i paraules clau com “la
generació ni-ni” descriuen les circumstàncies de vida d’un
grup cada vegada més gran. No és només el fet de roman-
dre més temps en el sistema educatiu que endarrereix la
inserció al mercat laboral, també el percentatge alarmant
d’atur juvenil i de feines precàries facilita que més joves
romanguin financerament dependents o tornin a caure en
aquesta dependència després d’etapes d’autonomia. Gràcies
a la crisi pot créixer el grup de persones que mai aconsegueix
l’autonomia econòmica encara que no presentin trastorns o
discapacitats que els impedeixin aquesta autonomia. Com
podem reaccionar a aquest canvi? És aquesta la joventut
eterna que sempre va desitjar l’home?

Tot i que cal dir que aquesta “biografia normal” ja abans
només va incloure un grup de joves masculins i que van
existir diferents “joventuts” segons el sexe i la classe social
d’origen, la diversificació de les transicions en els últims anys
és nova. El canvi social comporta més opcions per als indivi-
dus de decidir-se, per exemple, si volen tenir nens o no, en
quin àmbit volen treballar, etc., però també significa més
riscos de fracassar i més pressió per prendre les decisions
adequades. Els joves han d’afrontar reculades i una insegu-
retat enorme que els impedeix prevenir les conseqüències
irreparables de les decisions que han de prendre per força.
Les noves possibilitats de triar poden convertir-se en un
parany, i realment hi ha el dubte si tots els joves tenen les
mateixes possibilitats de triar el seu camí cap al futur o si la
seva classe social, sexe i/o història migratòria els limiten. Vist
així, l’atur juvenil i les transicions infructuoses cap a l’adul-
tesa són problemes estructurals causats per injustícies inhe-

rents al sistema, falta d’orientació
i inexistència de suport adequat
després de fracassos. No obstant
això, tendim a individualitzar els
problemes afirmant que els atu-
rats no volen treballar, no estan
prou adaptats al mercat laboral o
aspiren a posicions per sobre de
les seves possibilitats. I donem, a
més a més, la culpa al sistema
educatiu, o més ben dit, als pro-
fessors concrets que no serveixen
per educar els nostres fills en lloc
de veure que ja no existeix una
educació que garanteix la
col·locació en la societat.

Pares, avis, professors i altres adults
saben el mateix (poc) sobre el
futur dels joves i, per tant, canvien
també les relacions entre les gene-
racions. Si abans els adults van
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educar els joves i la seva manera de viure els servia de model,
ja no poden predir què els passarà, als seus fills. Els joves ja no
són només aprenents sense experiències, sinó que són, al
mateix temps, educadors i models per a les generacions més
grans, ensenyant als pares el funcionament del seu smart-
phone i actuant com a exemple d’un estil de vida, de moda,
etc. per a tota la societat. Però mentre que els adults intentem
mantenir la nostra joventut i lluitem contra l’envelliment indi-
vidual amb cremes, Keds i anglicismes, tota la nostra societat
està envellint per un canvi demogràfic. La població jove perd
cada vegada més importància en comparació amb les altres
generacions, i això facilita que els partits polítics s’orientin
cada vegada més cap al grup creixent d’electors més grans i
menys cap als joves, que en gran part no poden votar per no
haver arribat encara a l’edat mínima o perquè no tenen la
nacionalitat espanyola. Els electors joves tenen la fama de ser
radicals en els seus vots, però potser només és una mostra
dels seus interessos i de les necessitats diferents no contem-
plades pels partits grans, ja que el seu pes en els eleccions és
massa petit. Vivim en una democràcia que es pot permetre
ignorar un grup de persones en els seus programes polítics?
Què significa això per al nostre futur? I té aquesta exclusió
una base biològica o està causada per la nostra societat?

Passa moltes vegades que en acabar un article es presenten
més preguntes que en començar-lo. No en vull ser l’excepció.

D I V E R S À R I U M

Existeix una contradicció creixent entre els joves, que estan
cada vegada més ben qualificats, o almenys més ben adaptats
a les noves tecnologies, i la seva posició desfavorida en la
societat. Aquest fenomen va ser descrit pel Dr. Feixa amb la
metàfora del “Bladerunner”, ja que els joves estan en una
situació semblant a la dels replicants de la pel·lícula amb
Harrison Ford: estan exclosos d’una societat que al mateix
temps depèn fortament d’ells.

No podem saber on acabarem i com serà l’adolescència en el
futur. Però podem obrir bé els ulls i parar les orelles quan es
discuteixi de nou un possible augment de l’edat mínima per
votar referint-se potser a la troballa que les estructures cere-
brals responsables per a la reflexió no s’acaben de definir en
la majoria dels casos fins als 25 anys. No és curiós que aques-
ta revelació se citi respecte a la majoria d’edat, però no quan
es considera una possible reducció de l’edat penal? Quan s’ar-
gumenta poder castigar ja a partir dels 12 anys és molt més
popular referir-se al canvi social, la destrucció dels valors i la
pujada de la violència. I si algú vol abaixar l’edat per a l’ob-
tenció del carnet de conduir, o sigui, obrir un mercat nou per
a la venda de cotxes, de cop es converteix en un defensor de
les llibertats de la població sense considerar res més. Potser la
pregunta no és tant si la biologia o la cultura és més impor-
tant, sinó per què es dóna de vegades més importància a l’u-
na i de vegades a l’altra.



Ramon Rubinat*

Primo Levi i la literatura sobre l’Holocaust

C O S E S  Q U E  H E  L L E G I T

La literatura consisteix, entre d’altres coses, a trobar l’expres-
sió més adequada a allò que volem dir. Hi ha un gènere, la
poesia, que, atesa la seva ocupació (el jo —sovint desmesu-
rat— del poeta), mira de dir els enrenous que nodreixen el
món psicològic de l’autor; la seva lluita, per tant, adquireix
una dimensió tràgica, ja que, d’aquest enfrontament, mai no
se’n surt victoriós: el problema de voler dir l’experiència ínti-
ma, i més quan l’experiència és viscuda de forma intensa o
singular, és que mai no trobem els mots correctes. Aquesta
lluita estèril, però, no és un assumpte privatiu de la poesia;
aquesta lluita adquireix una interessantíssima formulació en el
cas de la literatura sobre l’Holocaust i, concretament, en els
llibres que tracten de la vida i la mort als camps d’extermini.

Totes les víctimes de l’Holocaust coincideixen a afirmar que
allò que van viure s’ha de saber, s’ha de perpetuar la memò-
ria del que va esdevenir. No obstant això, els qui han refle-
xionat sobre la capacitat de l’individu per poder explicar allò
adverteixen que les paraules “creades i emprades per homes
lliures” (Primo Levi) no són capaces de dir les coses tal com
van ser. La literatura sobre l’Holocaust i la poesia mística com-
parteixen el mateix problema expressiu: dir allò inefable.

La literatura sobre l’Holocaust sempre m’ha acompanyat, pas-
sen els anys i, per alguna raó, hi torno, i llegeixo algun altre
llibre, i torna a passar el temps. És estranya aquesta recurrèn-

cia, no hi veig cap motiu aparent. Aquests llibres tenen un
magnetisme inqüestionable. No és la morbositat, és que, de
tant en tant, com si fos l’alarma d’un rellotge o una medici-
na, és bo que els límits se’ns facin evidents, saber que sovint
els hem superat i que som capaços de fer qualsevol cosa. No
és cert que si escrivim el mal, el mal no esdevindrà. Tornarà la
mort, la pulsió exterminadora de l’home, perquè, com el títol
d’un llibre de Robert Antelme, així és La condició humana.
Tenir present, però, “allò”, el que va esdevenir a la Segona
Guerra Mundial, sembla que, d’alguna manera, ens prote-
geix. Vindrà la mort, però ja l’haurem llegit.

Les opcions narratives d’aquests autor són ben curioses. De
relats sobre la vida als camps n’hi molts, i el lector observarà
un fet que resulta cabdal: perquè la narració funcioni no n’hi
ha prou amb haver-hi estat, cal dominar els recursos narra-
tius. Els diaris dels supervivents són un material preuadíssim
per als historiadors o els sociòlegs, però, si no hi ha literatura,
no arriben gaire enllà: són relacions de greuges, com les coor-
denades que el capità d’un vaixell consigna al diari de bord.
Cal alguna cosa més. Per narrar la seva vivència, Tadeusz
Borowski (La nostra llar és Auschwitz) utilitza el sarcasme i
imposta la veu d’un presoner privilegiat, aquesta es la seva
manera de culpabilitzar-se per haver sobreviscut. Elie Wiesel
(La nit) fa giravoltar la seva narració al voltant de la descreen-
ça i estableix una corprenedora tensió entre l’esperança i la

Report

Primo Levi (1919-1987). Llicenciat en Química per la Universitat de Torí, el 1943 es va unir
a la resistència italiana i ràpidament va ser arrestat i lliurat a l’exèrcit alemany. Va ser
deportat a Auschwitz el 1944, on va passar deu mesos abans que el camp fos alliberat. En
tornar a Itàlia, Levi va exercir com a químic industrial a la factoria química SIVA, a Torí. Aviat
va començar a escriure sobre les seves experiències al camp i ens va deixar obres tan
emblemàtiques com Si això és un home, La treva i Els enfonsats i els salvats. 

Si això és un home
Primo Levi, supervivent dels camps d’extermini d’Auschwitz, va escriure aquesta obra,
publicada l’any 1947, amb la intenció de llegar a la humanitat un material de primer ordre
per a l’estudi de l’ànima i el comportament humans. Aquest llibre és, per tant, un testimoni
colpidor de la vida i la supervivència a l’infern dels lager polonesos durant els últims anys
de l’ocupació nazi; però també és, sobretot, una anàlisi ponderada —en la mesura que
això és possible— de la dignitat i de l’abjecció en l’home enfrontat a l’extermini. Escrit amb
una prosa molt viva i gens afectada, la lectura de Si això és un home emociona el lector i
alhora li permet de fondejar en les grandeses i les misèries de l’existència humana.
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fatalitat. Imre Kértesz (Sense
destí) narra la vida als
camps amb una asèpsia que
arriba a ser feridora, amb
una ironia que se centra a
considerar l’horror com una
mena de rutina, una calma,
una fenomenologia associa-
da al cicle de la vida. Jorge
Semprún (El llarg viatge)
literaturitza un viatge i fa
que l’erudició ens menteixi
una realitat que no és i que,
aleshores, l’arribada al món
sigui una arribada a l’infern.
Liana Millu (El fum de Birke-

nau) viu la vivència femenina dels camps mitjançant uns relats
que es capbussen al fons de la nostra enteresa i denuncien la
nostra misèria, la nostra feblesa i ens la mostren sense cap
consideració, i aquesta evidència ens deixa estabornits. Clau-
de Lanzman (Algú viu passa) posa en evidència les mentides
d’un informe indigne i aconsegueix, d’aquesta manera, aver-
gonyir-nos a tots. Pascal Croci (que no és un supervivent dels
camps) ha estat capaç de representar aquella bogeria en un
còmic anomenat Auschwitz, on els dibuixos tenen una admi-
rable potència expressiva. El doctor Viktor Frankl (L’home a la
recerca de sentit) va fer de la seva vivència dels camps un lli-
bre de psiquiatria que dinamita la logorrea freudiana i reivin-
dica la logoteràpia (la curació mitjançant el “sentit”, una
opció molt més real i higiènica). Jean Améry (Més enllà de la
culpa i l’expiació) es va dedicar a analitzar l’odi i va tractar els
estralls que provoca la tortura i les seves conseqüències, la
condemna que representa haver estar torturat i haver sobre-
viscut. I Primo Levi, que al llibre Si això és un home mira d’en-
tendre allò i d’explicar-nos-ho. El seu astorament es veu
rectificat per l’exercici escrutador d’un home de ciència que
ens narra la seva animalització. Conscient de l’esterilitat de la

seva lluita, perquè allò no es pot dir: “Diem gana, diem can-
sament, por i dolor; diem hivern, i són altres coses. Són parau-
les lliures, creades i fetes servir per homes lliures que vivien,
gaudint i patint, a casa seva. Si els lager haguessin durant més
temps, hauria nascut un llenguatge nou.” Primo diu que
“podem preguntar-nos si realment val la pena, i si està bé,
que d’aquesta excepcional condició humana en quedi memò-
ria”, i ell mateix afirma que “estem en condicions de respon-
dre aquesta pregunta afirmativament”. Per a molts d’aquests
supervivents, la seva última lluita va consistir, precisament, a
narrar allò, a fer que en quedés memòria, a explicar, malgrat
que ho van haver de fer “amb les paraules dels homes lliures”
aquella experiència. Alguns d’ells (Borowski, Améry o Celan),
en acabar aquesta tasca, es van suïcidar. Primo Levi també ho
va fer. Els motius no els coneixem del cert, però la causa últi-
ma és incontestable, potser és que ha de ser molt dur afirmar,
com en el cas de Primo Levi, que “la guerra és un fet terrible
de sempre: és blasmable, però és en nosaltres, té una racio-
nalitat, la comprenem. Però en l’odi nazi no hi ha racionalitat:
és un odi que no és en nosaltres, és fora de l’home” i afirmar
alhora que “meditar sobre el que va passar és un deure de
tothom”. Aquesta lluita per comprendre (raó) allò que no té
cap racionalitat (irracionalisme) va tenir per a aquests autors
conseqüències fatals. A nosaltres aquesta lluita ens proporcio-
na una lliçó de vida: la nostra condició (humana) és capaç de
tot; ho sabem perquè hi ha hagut supervivents dels camps
d’extermini que han mirat de dir-nos-ho, encara que fos amb
el llenguatge dels homes lliures.

* Ramon Rubinat és administratiu. Ha publicat els llibres Ziga fins
a Corea del Sud (premi de prosa Les Talúries, 2005), Festival. 11
cuiners joves de Lleida (Premi Gourmand 2007), la sèrie de repor-
tatges “Territori Lleida”, apareguts al diari Segre (Premi Pica d’Es-
tats 2009), El luctuós assassinat del carter Bartomeu (Premi Literari
Sant Jordi, FCE /UdL), La molsa de metall (Roser d’Argent en el XV
Premi Vila de Puigcerdà) i No son tontos, son gigantes (finalista en
el I Concurs Internacional “La sonrisa de Quevedo”).
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L’adolescència és un dels períodes més agitats de la vida d’u-
na persona; es considera una etapa de transició entre la fase
final de la infància i l’edat adulta que no sempre es produeix
de manera suau i es considera un període de crisi. Constitueix
un motiu de preocupació per als pares, educadors i per a la
comunitat en general, però principalment per als mateixos
joves, desconeixedors, en gran part, del que els passa. És el
país del dubte, del despertar i del desencant; una edat que
resta entre la innocència i l’experiència. Els protagonistes d’a-

P O R T F O L I O

quests retrats de finestra miren obertament a càmera, però
desvelen poques coses sobre ells mateixos, tot i que són pos-
seïdors d’una història que espera ser contada. Donen a entre-
veure que s’està gestant alguna cosa, tot i que no sabem ben
bé el què. Aquesta “cosa” no és res més que l’enigma que
suposa l’adolescència. La nostra mirada i la nostra conducta
es desenvolupa davant la mirada dels altres en un constant
procés especular. El que mira és espill d’allò mirat, però sol un
dels infinits espills possibles.

Retrats de finestra
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“Totes les vides eren el mateix, deia la mare, excepte per als nens.
Sobre els nens no sabies res.

És veritat, deia el pare, nens, no sabeu res.”

Marguerite Duras, La pluja de l’estiu
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