oordinació
d^historiadors locáis
Ara és a puní de fer un ;iiiy
que, d'aque.stcs maleixes
pagines estunt. donávem comptc
del Primer Congrés d'Hisloria
Local de Catalunya (novembre
de 1991) i de com laqüesiióde
la coordinació entre els centres
d'estudis de l'area lingüística
catalana [madurada en el Primer
Congres de Centres, celebral a
Lleida Tabril del mateix any)
havia lornat a teñir una
presencia en cls debáis. Dones
bé, en e!s darrers inesos la cosa
ja s'ha materlalilzat i ara. un cop
enllestii rinlerval estiiienc, paga
la pena de consignar-ho, lot
enliai^anl amb una altra Ij'obada
püc o molí similar.

Trobíidci (/'(.'.ypcrix
de haruln i hciníla
i/t'l Firiucu,
(I Senil Miijiiel ík- CnixLi.
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El dissable 6 de juny ens
reuníem a Vic, convocáis per la
comíssió gestora de la llavors
encara en gcstació Coürdinad()ra
de Centres d'Estudls de Parla
Catalana, els rcprcsenlanls de
vint-i-tres centres i instituís deis
PaVsos Calalans (d'una
quaranícna d'adheriis per escrit)
que havíem e.xpressat
pi'éviamcnt la voiuntat de
constituir aquesta Coordinadora.
De la nostra área s'hi havien

adberit cis centres de Banyoles.
Besalú, Figuercs. Girona,
Ripollcs i la Selva faquesls dos
prescnls en l'acte). De la
comissió gestora en sortf, entre
d'altrcs, Tlnstitut d'Estudls
Gironins i s'hi mantingué el
Centre d'Estudis Selvalans.
El paper d'amlurtü el feien
les diverses entiláis d'aquella
ciutat i comarca, riiistoric
Patronatd'Esiudis Osonencs, el
mes recent Centre d'Esludis
Socials d'Osona i el Grup de
Recerca Folklórica. El niunicipi,
que hi preslava el .seu supon ¡ la
sala de reunions (la Lloíja del
Blai) es féu present en una rabent
aparició de l'alcalde I d'altres
carrees locáis i comai'cals i en un
molt ben paral aperitiu.
Els objectius de l'assemblea,
assolils dcsprés de iota una
jornada de diáleg. eren
l'aprovació definitiva deis
eslaluts I l'exposlció i debat
d'unes activitats esscncials que
la comissió gestora (prorrogada,
amb canvis. en el seu mandaí) ha
d'encamlar des d'ara. Quant ais
eslaluts, Li banda de petltes
remarques, el debat se centra en
la represcnlaliviíat deis membres
de la junta directiva (a títol
individual o institucional) i en
les quotes. Toi es resolgué
rmalment, no pas amb una
redacció molt precisa, sino amb
un vot de confianza ais geslors
actuáis lol esperant un reglament
intern mes detallat. La
Coordinadora, dones, va néixer a
Vic i lindra, por no desaprofitar
oferiments generosos i úlils, dues
scus: Lleida (Insiitut d'Estudis
Ilerdencs, de la Dipulació) i
Barcelona (Instituí Jaume Vicens
Vives, do la Universitat Pompeu
Fabra).
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Eiure les iniciatives concretes
proposLides i, sLiposcm. ¡a en
trainil, hi irübein coses lotes tan
necessáries com ara la coordinació
d'aclivitat.s i de projectes de
recerca (artlLia i etéria), ["edició
d'un butlletí d'inJbrmació (mes
practicable i tangible) i, en íi, la
consü'ucció d"un sistema de
distribució i venda de publicacions
deis centres associals
veritablement eíica^ (cosa molt
arriscada, pero d'una uiililat no
discutible). Peí que la a les ducs
primeres propostes, ningú no hi té
res a dir, al contrari: remarquem
que el bulllelfscra breu. semestral,
de Ibnnat reduil, atj-actiu i ben
edital I que iní'ormEira de la vida de
la Coordinadora, deis centres i de
les novetais bibliograllques (a la
llarga, vers un fitxer complet de la
bibliograHa comarcal i local; no
barcelonina, per enlendrc'ns).
Sobre la darrera qüeslió. el
projecte és agosarat i
esperan^ador. Es tracla d'un
cataleg comercial de venda per
cori'eu, sulVagat per la inserció
publicitaria a carree de cada
centre (aixo limitara les noticies a
alio mes e.ssencial i no
Tengruixira excessivament). Les
comandes serán rebude.s ais
centres i la iramesa serji
responsabllitat d'ells, per tal
d'eludir el cost d'una
inJrastructura central i tzada, La
idea té avantataes; només té
rinconvenienl que depén.
-^
almenys en aquesta primera fase,
deis centres i que aquests es
debaten sovinl entre la crisi del
vokintarisme i la insuficiencia de
recursos per disposar de personal
con tr acial.
En general, pero, tot és ben
positiu. Només cal posar-s'hi i
l'er-s'hi. Si la Coordinadora sap
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posar-se al servei deis centres
—de tots cls centres, grans i
petils. amb necessitats i
possibilitats ben diverses—,
amb iniciatives coni les que bem
comenlat mes amunl. oblenir el
supon de qui calgui i com ealgui
i no malbaratar csfor^os en
allres operacions. lol aniri;i bé.
Al cap d'una selmana, el 13
de ¡uny. tenia lloc a l'abadia de
Saní Miquel de Cuixa, al
Conllent. un aplec d'institucions
culturáis i cieniífiques de la zona
meridional de Frani^^a a la qual
Ibren convocáis, com en altres
edicions. a través de la
Diputado de Girona,
representants d'aquesta banda
del Pirineu. Hom dona a aquesta
iniciativa, amb tola la bona
voluntat deis nostres amics
calalans de Franca, el llarg i
cabrioJíslic nom de Renconlre
de sociétés savantes di< Midi de
la Frailee el de Ui fnmllt'tv
catakme. La cosa l'unciona en
régim d'autoconvocaloria deis
presents i de inoment és en la
fase de coneixen^-a mutua,
enderrocament de barrares
psicologiques i eslablimenl
d'unes primeres aciuacions poc
compromeses, si mes no peí que
fa a la intervenció i presencia de
calalans del sud.
Hi assistírem represenianis
del Patronal Eiximenis. de
rinstilul d'Esludis Gironins, del
Centre d'Esludis Selvalans i de
rinslilut d'Esludis Ceretans
(aquesl darrer, pioner en la
coopei'ació transpirincnca), que
exposarem ais present.s
(representants d'académies i
sücielats, algunes dues vegades
centenáries, propietaries de
biblioleques, museus i arxius
ubicáis en palaus del set-cents,
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procedents de Narbona,
Montpellen Tolosa. Besiers,
Perpinya. etc.) la situacit> de les
publicacions (aqiiest era el lema
del renconlre d'enguany) entre
nosaltres. Del debal iiileiis i
envitricollat, en soriiren ducs
coses prou clares: la decisió,
malgral alguns recéis, de fer
gcslions (des de la nostra
perspectiva hom hi aporta
experiéncies i uferí
coldaboració) per editar un
directori de tots els centres
adherits, i l'acord de retrobarnos l'any vinenl a Girona i
continuar a dehatre (que passi el
gaMicisme ales el contexlj sobre
el tema de les publicacions.
Si. dones, coordinar vol dir,
segons els diccionaris usuals,
ordenar per fonnar un conjunt.
combinar per a una acció
comuna, no hi ha dubte que ara
som, per molies bandes i de
moltes maneres, en una etapa
primerenca del camí que hi
pona. ] les coses es lan fenl-les.
Després caldra una nova reOexió
sobre els fets, en un allre capítol.
NARCÍS PIQUERAS
1 5 147^? I

