a historia local:
qüestions pendents
Elsdics 15 i líi de novcnibrc
de 1991 se celebra a Burceloiiíi el
Primer Congrés Internacional
d'Hisloria Ltieal de CaUílunya.
organjual per la revista d'histoi'ia
L'Av('n{: amb el patrocini de la
Diputaciú de Barcelona i
rAJiinlanieiu de la eJLital.
La convocatoria obtinguc un
cxil níilable de resposta i de
parlicipació, amb mes de Irescenls iiiscrits i amb la presencia
d"Lina cinquantcna crinsliliieions
íccnti-es d'esludis, ajuntanieiils,
arxius. museus,...) al niercat de
publicacions paral-lel a les
sessions de Ireball; la concixent:a
iTiiitua i l'intercanvi entre els
pürlieipanls en Ion tin i'esuUal
esplcndid.

Pcirticipanls
a la Uiiilii rodona
del Cunares

La nombrosa assíslcncia a
lítol indivitkial no significa pas,
pero, que tots els grups de i'ceerca
o entiláis d'esttidi hi Ibssin
prescnls. El nombre de
eomunicaeions Ibu.
incvitablement, limital i maltes
expei'iencies en restaren,
niaUíuradanicm, excloses. En el
conjuní deis participants hi havia,
val a dir-ho. represenuició del
País Valencia, cosa que fa, en
certa manera, sorprenent
ratiiolimitaciódel conerés al
.l^;:
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niarc del Principal. A niés.
Texpcriencia tenia el seu
antecedent mes significatiu, no
pas riinic. en el Col-l(U[iii
Intcriiaeional d'llisidiia Local
L'Espai viscui (Valencia, 19HS).
Peí que í'a a Larca de Gircína
la major parí deis centres
d'estudis comarcáis no s"hi feren
presents imlividiialnienl i lanipoc
no hi era oficialmertl el Patronal
Frúncese Eiximenis, que els
«agi'iipa i coordina», si hé alguns
hi exposaven publicacions. al
costatd'altres enlitats locáis for^^a
actives. Sí L[Lie hi eren prescnls,
en canvi, allres inicialjvcs com
ara el Taller d'Hisloria de
Mai^anel de la Selva (Juli
Campeny n'exposii la lasca) i la
Historia de Girona en fascicles.
de PADAC. (Lliu's Costa en parla
en el breu lenips que li
assignaren). També Joan
Díimcnech hi présenla els
objectius i la lasca realilzada des
de les coLleccions de Quadenis
de la Revista de Girona.
El congrés distribuí el scu
temps entre el debat
epislcmológic (niclixlologia.
universilaris/esliidiosos, historia
local/historia general....) i el debat
(lanl o mes sucos, i fon^a mes
peremptoii) sobre els centres
d'estudis, el seu paper, la .seva
activilal i el seu í'ulur.
En el primer aspeclc. lot i que
hi domina respeculació nebulosa,
aparcgueren. al costal de la
tradicional manca d'acccs deis
universitaris a les edicions locáis i
comarcáis i Loblit siibsegiient.
revenlual beneí'ici de la presencia
universitaria en Lambil local, la
necessiiat de planlejar-se
preguntes.... Pere Anguera,
ponenl d'aqucsta primera laula,
ho sentencia: «El pcu d'imprcmta
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o redilorial comporten una
denüiiiiníicitj ti'inigen». Sovini.
cíecliv;imcni. la tüslinciíi cnlre
historia (scnsc aüjccliiis) i historia
local depeii mes del tfiol. de
Teditorial i del lltK d'cdició que
lio pas del coiuingiil real del Icst.
D'iillrLi banda, en el capítol de
la t'iincioiíalilal deis eenlres
d"esuidis. la iLiiila mLli>na resulta
molt rica, tol ¡ que desigual i Limb
poc dcbat amb el püblic. Hi
figiiraveii .lordi Caiuil (EstLidi
General de Girona), Lloren?
FciTcr {Centre d"!2sUidis del
Ba^cs), Anloni Gavalda (Inslitül
d'Esludis Vallencs) i Joan Caniós
{Centiv d'Esludis tie ri-lospilLiIcl
de Llobregai). Hom va potlcr
constatar la diversilat
d'experieueies i d'idenlital (que
encara es multiplica en la realital)
entre alguns deis diversos centres
de recerca i d'esludi que actúen, i

ben eficagment. en el país, toi i
que encara hi ha expcriéncies
d'endoganiia i tancament en
nuelis erudits iradicionals. com
denuncia furibundanicnt Cantil
amb un cxcmple Irial (per raons
personáis) de la nt)slra arca.
Lloren^ Fcirer va fcr una
aportado niolt lílil. plena de
rcllexions perlinenls sobir el
paper que els centres fan en
renquadramentdels
investigadi>rs i en raprofilanient
de les forces, encara vigents. del
voliinlarial (que no poden csser
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rendibilitzades des d'institucioiis
mes oficiáis): també es referí a la
ncccssitat de plaiuejar recerques
conjuntes i a la de fonnar un
¡íthhy o grup de prcssió dLivanl les
tnslitucions ¡HlbÜques i els
niiljans de comunicació. Anu>ni
Guvalda presenta el scit
«catccisme» del bon centre
d'estudis. con(roverlit. i insistí en
la lederaeió o secretariat de
Pa/sos Catalans. iniciativa sorgida
del I Congrés de Centres
d'Eslutlis de Piu'la Catalana
(Llcida. abril 1991) i liderada,
entre d"altres. peí seu Institut.
•loan Caniós e\posa la irajccloria
del Centre de ri-lospitalcl, un
centre que té quasi delegada per
rAJuniament la gestió cultural de
la ciutal i actúa cu molts i
diversos eamps, a mes de lu
receira i la bibliografía local
(dinamit/.tició ais bairis,
noniialització lingüística,...).
Finalinenl. la presencia
d'invesligadois d'altres pa'ísos
(País Base. Alemanya, Italia....)
va Icr possible de eoneixer-ne els
punís de vista, les aptirlacii>ns
tnelodologiques i les remarques
en un mouieni o allrc deis tlebats.
a mes de justillcarcl noni
d"«.Inlernacional» que el Congrés
s'huvia alribu'ít.
De tot plcgal ,sc'n tiespren la
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necessiiai, d'una banda, de
promoure mes Irobades de
reflexió i d'intercanvi cotn
aquesta, potser tcrritoriuls o
descentral i tzades. i de Faltra, de
crear o fcr funcionar, almenys. els
instrunients de coordinado
(eventual federació de centres
catalans. en el nostre ambit el
Patronal Eiximenis. ele.) i fer
possible les recerques
coMeetives. Rcfon^arel
voluntarial és imprescindible
perqué funcionín els centres
d'iniciativa civil i les cdicions
airibin ais seus consumidorscompradors mes importants, el
públic local. Cal combinar el
microniecenatge (subscripcions o
socis) amb el macromecenatge
(instilucions pilbliqucs i
privadcs). per milja de eonvcuis
estables de fmani^'ament. Les
relacions amb les cntitats
culturáis (arxitis. museus.
bibliotcques....) de la prfipia zona,
que son tan úliis en alguns
indrcts. en d'altres son una gran
qüestió pendent. uixi'com la
vinculaciti amb els centres
educalius i el protessorai.
Vet ací una síntesi breu.
accelerada. del que s'bi va dir.
Cal ]50sar mes cmfasi, és dar, en
alio que. del punt de vista de
TiHiva de GirouLt. es percep
visiblcment com a mes urgent:
rcnovaeió generacional (no pas
ruptura) i coordinació cllctii; deis
centres, scnse exelusions. d"una
banda, i recursos públics estables,
sut'icicnts. de l'allra. En depi^n la
eontinuílal de la recerca i la
divulgació científica d'iimbit
k>cal entre niisaltres. Que el 11
Congrés, ja previst per al 1993.
hopugui veure...
NARCÍSFIGUERAS
15 [571;

