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Un dcbal que Ion viu i que
encarii reapareix en alamiít ocasió
és el de la inllació de prcmis en
ríinibil de la lileralum. niés que
mes quan el principi d'auxili a la
crealivilat es veia —-i es vcu—
cntelal per la ineludible necessiial
ele premiar alio que preicsamcnl
son Jüves valors i liom la allorar
obres i auior.st|ue allrament no
haurien as.solit niai una projeeció.
D'allra baiitUí, sovinl raJJLidicaciíi
de pi'emis que, a mes. mouen una
quanütal no gens luenyspieable de
diners ha esiat un cxcicici de
lleugeresa.
Aquesta reflcxió. que pitl teñir
sentil en el camp litcrari. no en té
cap en rámbil de la recerca. La
convicció L|ue, prceisarnent. és
urgciil de pi'omouie noves vies de
supon i d'estfmul que facin aviuit;ar
anib ganintics els estudis en eurs i
cls ofcreixin possibilitals rcals de
dil'usió, és gcncralment cimipailida
—en aparent^a— a l'hora de les
declaj'acions de prineipi. La realilat
és sovinl unaaltra.
Amb tul, els preniis i beques de
recercLi^al costal tie les rcvisics.

miscel-liinies, ele., de les diverses
instiluclons— conlinuen cssent
elemcnls imprescindibles,
insLibsliui'íbles, sense cls quals
[•esta compromesa la rcalilzació i
difusió d'estudis costosos en
boics i en recursos, i sobretol
s'impossibilita rauléntica
reccpció peí' parí de la comunilat
invcstigLidora i la necessaria
intciiicció que fecunda i í'a
avancarels esludis.
A Catalunya aqüestes ajudes a
la recerca han estal durant anys
ccntrades en els grans nuclis
(Girona. Barccloníi) o en el
perímclre de les inslilucions
universilarics o mes o menys
oficiáis. Només en una proporció
ínllnia aicnyien Tíimbil
cstriciamcnl l(x;al, si>vint acusal
—lio semprc ambJuslcsa— de
generar treballs d'una perspectiva
mes limitada (t|uan, de f'ct.
Taclivitat local i comarcal supleix
rencura enorme dellcil
invesligadordcl país).
Danerament, pero, hi ha liagut un
scguil d"inlciatives a la
malerialilzació de les quals no ha
estal aliena la institucionaíització
de les comarques. Son Ja uns
t|iiants cls premis de recerca
d'anihii local o comarcal (Premis
Rufaca ii la Cerdanya. Premis
Lioberas a la Bisbal, Premis
Culturáis del Bergueda....) que
s'han af'egil ais queja
anteriomienl oí'erien possibililats
ais invesligadors (Cosía Brava.
Fundació Vives, Casajuana.
Fundació Congi^s de Cultura
Catalana,...).
Certatnenl, cls estudis locáis,
avui en mans d'univcrsilaris en
niolts casos, sóu un niare
privilegiat per a Tobservació i
analisi de ceils fenomens i son
ineludibles per bastir perspectivcs
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generals autenliques, que no siguín
l';tplÍL-;ici(i iiiccanic:) de resultáis
t-l'un lloc ;i r;iltrc. Aixü es mes ccd
tincara alia un la realiuu ciíiiiarcal.
en la seva dimcnsió actual, o mes
ííovini. histórica, pcisislcix com a
unilal plena de scnlii a causa de
laclors d'ordrc sócio-econoniic,
geograrie. o fins tic pcrccpció
psicológica.
A la regió de Girona el momenl
actual es présenla coni una

Centre d' Estudis
Scivíifans, la qual té cura
deis aspeetes acadeniics. i el
Consell Comarcal. i[ue b¡ aporta
ladolació económica. El Premi.
de pcrspectives lematiqíies molí
amplíes (lllologia i edició tic
textos, arqucologia i hisloria.
Mengua i socictat, població i
lerritori, etnologia i l'olklorc....). t:s
biennal, de ta! manera que les
insñiucions convocants
garanleixcn la publicació. en \'Í\X\\

avinentesa propicia per a Teclosió
tic projecles de recerca. D'una
nancla, una mínima inlTasIiiictiira
i^nliural llnalnicnl se soslé (arxius
histories, comarcáis, centres
ti estudis nics o menys actius, etc.) i
lii possible la conllguració de gnips
tic treball i Tintercanvi recíprüc.
D'altra banda, els estudis
iiniversitaris ¡a plenamcnl
consolidáis (i eiicarats a reptes mes
alls) a Gii'ona poden oi-ienlar estudis
i recerques vers els anibits mes
proxims de les comarques que leñen
el seu cix en la ciutat.
Peí que fa a Tesquema del
Pi'emi «Josí'p Mom^ucsr' de
Recerca en hiimariifafx i ciéncies
•wcials a la comarca de ¡a Selva
—qnejahacsuil imilaien ahres
indrcis—. consisteix en la
col-laboració entre la institució
cieiurpica comarcal, en aquest cas el

Juan
Doindneeh.
riec-presidcni
del Centre

intemicdi, del treball guardonal
dins la col-Iccció de nitínografies
del Centiv Esfiuíis i Te.Mos. Aixü.
a banda de la gratillcació
econcimica (scnipie limitada des
del punt de visia tle l'aulor). és un
atracliii addicinnal impoi'tanl.
Bnguany. el guardó. Iliui'at en
un acle acatieniic el passat dÍLi 19
de juUol a Sanl Hilari Sacalm. lia
estal attírgal a la Dra. Rosa
Ctniüosl. proressi>ra d"historia
económica de TEslutli General de
Gii'ona per Dos estudis sobre la
Selva: els miHors purliis i les
eompravendes de térra {¡768¡(Só2). El ¡urat era formal en
aquesta primen» edició per
Llorcni; Ferrcr (Universital tle
Barcelona). Joaciuim M. Puigveil
(Estudi Genci'al de Girona) I Joan
Doméncch (Centre d'Esludis
Selvalans. director de Quadems
de la Revista de Criaina).
El treball. d'itléntic abast
cronolügic que Els {vopietarls i
els aisrcs {EUMO. 1990).
combina en dues p¡uls ben
diferenciades l'cstudi de les
alianccs matrinioiiials de les
lamílies bcnesEanls de la com¡u"ca
i Tanalisi de les principáis
escriptures de compravcnda. Bé
que ¡'objectiu prioriíari és la
coniprensió global tlels icntíniens.
cada estudi conté nombri>ses
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referéncies a casos
partlculars que son mes
que una simple il-lustració.
ja que revelen molts enlramats de
la complexa realitat que tracten; el
lector [XKlra cll maleix resscgulrlos i rcordenar-los. quan lingui el
I libre a les mans, i aixó l¡ permetrá
d'enlcntire millor i encara
d"eiuú[uir la pcrccpció de la
societal rural del pen'ode.
La perspectiva supralocal que
s'exigei.x ais Ireballs presenlats
garanteix una progressivii
siiperació de l'típtica estriciamcnt
local lie mcílls Ircballs —d'allra
biuida. laudabilíssims—• realitzais
tlns aviii a la comarca, aixícíim la
connexió amh les facultáis
univcrsitaries ía possible la
sintonía necessaria amb les línics
actuáis de la recerca. Aquesl i els
alti-es prt>jectes tle fulur del Centre
d'Estudis Selvatans—i en gi'aus
tliversos lamlié deis allrcs centres
agrupáis en el Patronal «Francesc
Eiximenis»—, fan pcnsíu- que.
efectivament. les inicialives
culturáis i cienlíUques de les
comartiues van escapan! de
veure's pemiancntmcnl niarcades
pcl segell de procedencia
geográfica que es volia sinonini
de pobresa ¡nteipretaliva i
lleugeresa editora. Perqué
aqüestes iniciatives no depcncn de
llur denoniinació d'origen. sino
que híui de .ser jutjades
exclusivameni —com deia Ricard
Ton-cnts a «Revisia de
Catalunya», núm. ."í?. parlanl tle
publicacitíns—a partir tle la
capacital intel-lectual {aixó no es
compra ni es ven!) i. sobretol.
ecf>nómica (a mercé. en gran parí.
del supt>rl públic) deis «iMusos»
que els donen vida,
NARCÍS FIGUERAvS
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