alan^ d'un aplec
catalano-Uenguadociá
El proppassat 22 de maig es
reunien de nou. aquest cop a
Girona. a la Casa de Cultura
T o m a s de Lorenzana.
representants de centres d'estudis
de banda i banda del Pirineu. La
iniciativa, sorgida ta tres anys de
part deliá el Pirineu, té un aire poc
formalista, mes aviat de relació
h u m a n a i personal, i mira d ' a n a r
estrenyent vineles a fí que un dia
pugui haver-hi propostes de
conjunl i eventuals resullat.s
tangibles d'aquest coMectiu
d'inslitucions i d'investigadors del
que en podríem dir - a m b perdó
peí m o t - euroregió: Catalunya,
Andorra, Llenguadoc.
La qüesiió onomástica,
permanent en nosaltres, provoca
d'entrada un o altre c o m e n t a n . Els
aplecs tets a Franca es deien

Rencontres de sociéiés savantes
du Midi de la Frailee et de la
fioiuiere ca¡alaiie\ aquí
3a. IVobada de Centres d'Esludis Locáis del Uenguadocs'anomena Trabada de cenires
Rosselló, Cerdanya, Andorra i la R^ó de Girona.
d'estudis locáis del LlenguadocCasa de Cultura "Tomás de Lorenzana" Rosselló, Cerdaiiya, Andorra i ¡a
regló de Girona. Pot semblar
GiiDn3,22dc[naigdcl993
pintoresc, si es vol. pero la realitat
primicera que es designa en el pía
deis continguts lampoc no
aconseila d'anai" mes enllá. I. a
mes, tot té una explicació. Local
és en el .sentit anglosaxó del
tennc. és a dir. per a nosaltres mes
aviat, bé que no exclusivament,
vol dir comarcal. L'especificitat
andoiTana no requereix cap
comentari, la cerdana respon a la
Luiitat ben vigent entre els cerdans
(«Meitat de Franca, meitat
d'Espanya...». recordeu). No diré
3énie. Rencontre de Centres d'Eludes Locaux du Languedocres de la denominació de Tarea
RoussÜton, Cerdagoe, Andorre et de la Régioa de Girona
francesa, i de la d'aquí diré que
ranitlti"ió era el Patronal de
Maison de la Culture "Tomas de Loreíaam"
Cultura
«Francesc Eiximenis»,
Girona, le 22 mai 1993
que aplega els centres comarcáis
de la regio de Girona. i que ho era
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amb una perspectiva catalana que
esdevingué evident.
Dit aixó. provem de dir com
va anar. Girona, seu acordada a la
darrera trobada, a Cuixá
{Conflent). el juny de Tany passat,
va acollir la 3a TrobadaRencontre anib un format definit.
El programa a desenvolupar
intentava ser útil ais centres
assistents degá i dalla la ratlla.
Feta la rebuda oficial, a canee de
Josep Arnau, president del
Patronat, i de T obligada
intervenció de l'organització a
carree de Rere Freixas, que n'és
secretan, Pep Caballé, home
versal en edició per ordinador i
professional del rain, exposa amb
suport gráfic ben d'agrair les
estratégies i els avengos técnics
que penneten avui de millorar i
controlar mes les publicacions de
qualsevol institució -i que. dit
sigui de passada. impliquen un
abaratiment de costos no gens
menyspreable. Certamenl, la cosa
suscita interés i un ceil diáleg.
Tot dañera. Joaquim
Albíireda, protéssor de la UdG i
undelsdingentsde la
Coordinadora de centres d'estudis
de parla catalana, s'hi va referir
com a instnmient de col-laboració
i ho va oferir com a element de
reflexió i com a possibilitat mutua
de relació científica. Amb les
seves pai-aules hom obria. dones, a
partir de la convocatoria gironina
(que tenia la seva iirrel en el fel
Ironterer). el ventall de les entitats
de Tarea lingüística catalana com
a marc mental i de treball no
discutit, en general i de nioment,
entre nosalti'es, malgral
Tindefallent embolic nominalístic
a qué m'he referit niés aniunt. Hi
hagué debat i intercanvi d'idees
amb una ceila vivesa. on
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l'obstacle idiomátic no fou pas
ben bé quelcom ncgligible.
Si ens referim a Tassisténcia,
aquesta resulta un xic mes
limitada que en les ocasions
precedents per part francesa, pero
és comparable a la nostra
presencia en les edicions
tingudes alia. Hi havia
entiláis de Ourassona,
Cmissan, Perpinya,
Cuixá, Tolosa i
Trébes. Deis centres
adscrils al Patronal
hi eren els de
Banyoles, Besalú, el
Ripollés, Figueres,
Girona, CEHS, el
Vr^

i'experiéncia catalana hom insta
els centres a agrupai-sc
territorialment en cada ambit i en
una entitat global mes
fomial i es
paila

Baix Emporda i la
Selva, a mes de la
Universitat de Girona i el
Centre d'Investigacions
Arqueologiques. La delegado
andorrana (Comité de Ciéncies
Historiques) tingue el seu paper i
Andorra íbu designada, per
voluntat unánime, seu de la
propera trobada. També hi teren
cap. membres com son de la dita
Coordinadora, companys d'Osona
i de Lleida.
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també
de les
possibilitats futuras de
constituir una assockició europea
ara que s'han promulgal ja els
requisits bmssel-lesos percreai-ne.
El directori d'adrecesja editat des
de Girona fou valorat, bé que cal
mitlorar-lo, i lambe el futur butlletí
de !a Coordinadora de cenU'es de
parla catalana, com a eines
d'intercanvi d'infomiació. Una
comissió preparatoria amb
represenlants de cada banda i de
Cerdanya i d'Andoira es reunirá ja
a mig octubre a fi d"an;ii- peifilant
Porganització. La infonnació es
fará anibaí' també, no cal dir-ho, a
toLs els centres de cada anibii.
El balang fmal ha de ser
for^osament bo, si no és que
caiem en la lemptació negalivista.
Passes lentes van afermant una
trajectoria de contactes. És ben
cert que caldria avanzar mes i
mes clarament en la deUnició de
continguts i en l'acció conjunta.

Peí que fa a les relacions
humanes i la conlVaternització.
lant resnior/_ai- i Tapcniiu (que
ajudaren a suportar riiorari poc
europeu) com el diñaren foren
ocasions propicies. Joan Saqués.
vice-president del Palronat, adregá
uns mols de sobrelaula ais
assistents. Havent dinal. hi hagué
visita, guiada amb autoritat per
Pere Freixas, a la catedral i al
Museu d'Art.
Ja a mitja tarda, hom es retroba
de nou a la Casa de Cultura per
fixar unes mínimes conclusions i
perspectives. entre les quals laja
esmentada del Muc de les sessions
de l'any vinenl. A mes, a partir de
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pero no és negligible l'esfori;, de
vegades purament individual, que
s'ha fel per a simplement arribar
ací. 1 és sabut com les coses
avancen lentamenl, si ho fan de
debo, i com els salts poden anar a
raure al buit.
La convocatoria per part de
Patronal Eiximenis ha facilitat
molt les coses entre nosallres,
cal dir-ho. ja que s'ha
consideral amb encert una
activital propia de la
institució (la primera,
diguem-ho tot, des de les
Jornades Pella i Porgas de
1984); fou una avinentesa de
trobamenl i de dialeg entre els
centres de Tarea de Girona,
que teñen problemátiques i
reptes comuns ais quals el nialeix
Patronal Eiximenis -i la
Comissió Permanent al
capdavant- ha d'intentar
respondre si vol ésser ñdel a la
seva esséncia estatutaria de
suport i estímul ais centres
d'esludis adherits.
En defmitiva, dones, en resta
un romanenl profilós, bé que
encara d'intangibles, tant des del
punt de vista de relacions extemes
i de contactes amb altres
institucions com en el senlit de la
cohesió intenia i de la idcntilat
propia d'aquesta rara avi.s del
panorama crudit local a
Catalunya: el Paü-onal de Cultura
«Francesc Eiximenis», una
auténtica federado de centres
d'estudis que autogesliona, en
Tambil gironí, els fons que
l'administracicS local (Diputado i,
a la Ihuga, consells comarcáis) i el
govem cátala destinen ara com aj-a
-i cal espenir que en el fulur- a
les edicions científiques.
NARCÍS FIGUERAS
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