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científiques
deis
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d'estudis

i fem una reflexió general sobre
cls centres d'estudis, del primer
q u e ens a d o n e m és de la seva
diversitat. Hi ha diferents tipus de
centres d'estudis, cada un amb
unes caracten'stiques propies que
fan que canviin els seus objectius,
recursos humans i disponibilitats
materials. A mes a mes, el territori sobre el qual centren la
seva actuació és també molt variable. El mes freqüent son
els centres d'estudis locáis i comarcáis, pero també n'hi ha
que teñen altres ambits d'actuació territorial. Els centres
d'estudis constitueixen una rica realitat associativa, forma'
da per unes entitats que teñen en comú el fet d'estudiar
diferents aspectes d'ámbits territorials determinats, com
també la realització d'activitats culturáis molt diverses.
Una realitat diversa
N o és el moment de fer una tipología deis centres
d'estudis, ens ocuparia un espai del qual no disposem en
aqüestes pagines. Ens consta que la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana freballa sobre aquest tema,
amb la realització d'un Uibre blanc deis centres d'estudis de
Catalunya que, entre altres coses, servirá per determinar
amb mes exactitud quines son les caracten'stiques d'aquests
centres a Catalunya. Des d'una perspectiva general, aquest
arricie tracta de les activitats que porten a terme i de les
seves aportacions culturáis i científiques, sense perdre de
vista que aqüestes entitats son molt diverses.
La diversitat deis centres d'estudis obliga a ser molt
precís a l'hora de valorar les seves aportacions culturáis i
científiques, perqué és difícil comparar unes activitats que
es desenvolupen en unes condicíons i en uns mares sovint
molt diferents. Per fer-ne una valoració, cal teñir en compte els recursos de qué disposen els centres d'estudis i la funció que teñen les seves activitats dins el seu ámbit d'actuació. Oeneralment amb pocs recursos, realitzen unes activitats molt dignes, apropiades ais mitjans de qué disposen.
Unes activitats d'estudi que sovint son les úniques que es
porten a teniie en l'ambit d'actuació del centre.
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Els centres d'estudis i les seves activitats están molt
condicionats peí seu ámbit d'actuació. La importancia o
n o de les seves a p o r t a c i o n s culturáis i científiques
dependrá de la resposta que donin a les necessitats culturáis i científiques de cada ámbit concret. U n c e n t r e
d'estudis d'una població industrial que hagi tingut una
immigració important pot teñir, per exemple, línies de
treball que ajudin a buscar una major cohesió social. U n
centre d'estudis d'una área pirinenca que hagi experimentat un éxode rural pot dedicar els seus estudis i activitats a recuperar costums antics, que després son útils
per a la promoció turística de la zona. Son dos exemples
oposats —en podríem trobar altres— que ens ajuden a
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explicar la diversificada funció cultural i científica que
teñen aqüestes entitats.
Cal considerar les aportacions culturáis i científiques
deis centres d'estudis partinc de la resposca social que
donen. Només d'aquesta manera trobem un factor que ens
serveix per valorar les importants diferencies que hi ha
entre ells. Segons Tambit on es realitzin, tan important pot
ser una excursió cultural com unes jomades d'estudi molt
especialitzades. Arribats a aquest punt, podem concloure
que així com els centres d'estudis son diversos, també son
múltiples les seves aportacions culturáis i científiques, de
manera que tota valoració ha de teñir en compre el marc
cultural, científic i social on es desenvolupen.
L'estreta vinculació a un ámbit concret
Els centres d'estudis teñen una estreta vinculació amb
el seu ámbit d'actuació, el qual condiciona la seva organització i activitats. Pero a mes de ser un factor per explicarne la multiplicitat, el contacte directe que teñen amb la
seva realitat mes immediata és un deis principáis potenciáis
d'aquestes associacions. La Cultura i la Ciencia, amb
majúscules, son consideradas com unes coses minoritáries,
de les quals la majoria de la població se'n manté allunyada.
En ambits territorials concrets, els centres d'estudis son un
mitja que acosta la Ctiltura i la Ciencia a les persones.
Aquesta és una de les seves grans aportacions.
Les universitats son les entitats que per excel-léncia
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s'ocupen de la investigació i la ciencia. Ens trobem, pero,
que les universitats no teñen les mateixes possibilitats que
els centres d'estudis per estudiar ambits territorials concrets, ja que s'ocupen de qüestions generáis que moltes
vegades les aíUen de la societat. Sovint son com una torre
d'ivori allunyada de la realitat on es troba. Ocupades en els
cursos académics, a ensenyar els seus estudiants perqué
obtinguin un títol, no han trobat la manera d'cstcndre
direcrament la seva activitat sobre territoris concrets. Es
evidcnt que els Ilicenciats que surten de la universitat fan
aportacions culturáis i científiques, pero per tractar ambits
concrets sovint entren en retació amb els centres d'estudis.
Els centres d'estudis locáis i comarcáis han estat el camp
d'experiéncia de nombrosos Ilicenciats: molts d'ells s'han iniciat en el camp de la investigació vinculats amb algún
d'aquests centres, o han guanyat premis i han pubiicat els
seus primers articles i Uibres en les edicions promogudes pels
centres d'estudis. Algims han tomat a la universitat com a
professors i d'altres es dediquen a diferents activitats professionals; la mes comuna, l'ensenyament. A tots ells els centres
d'tStudis els han ofert una estructura valida per desenvotupar
unes reories que van aprendre a la lEniversiCat, pero que fora
de la facultat han tingue poques possibilitats de pcitler portar
a temie. A nivell local, els centres d'estudis han pal-liat bona
part de la barrera que hi ha entre la universitat i la societat.
Ais ambits local i comarcal, la universitat hi ha arribat
moltes vegades a través deis centres d'estudis. Aquests formen un teixit associatiu que arriba a espais concrets; el seu
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carácter territorial és, per si mateix, una aportació a
l'extensió cultural i científicíi que la universitat no ha
pogut portar a ternie. A mes, també cal afegir que des deis
centres d'estudis s'han realltzat investigacions que han
contribuVt a explicar, de manera descentralitzada, la realítat present i passada de Catalunya. Si sovint les explicacions d'aquesta realitat han donat preferencia a la ciutat de
Barcelona, els centres d'estudis han permcs territorialitzar i
traccar la importancia de la resta de Catalunya.
Les universitats no han estac les úniques institucions
que han vist el potencial que teñen els centres d'estudis;
d'altres organismes de carácter cultural també ho han fet.
Tot i que encara no s'ha arribat a actuacíons concretes,
sabem que organismes de carácter general, com l'Institut
d'Estudis Catalans o el Museu d'Historia de Catalunya,
teñen interés per arribar a acords generáis de coMaboració,
pero les possibilitats d'endegar-projectes que aprofitin el
marc territorial deis centres d'estudis son evidents. Només fa
falta donar els passos adequats.
Dins la seva área territorial concreta, aqüestes associacions sovint s'han dedicat a cobrir les mancances culturáis
i d'invesrigació que hi havia. Han participar en la formado
d'arxius, biblioteques i museus, fins que les diferents administracions publiques {ajuntaments, diputacions provincials i la Generalitat de Catalunya) han assumit bona part
d'aquestes funcions. Hístoricament, han contribui't a formar un teixit d'institucions culturáis, repartidos per tot
Catalunya, que les administracions publiques havien dei-
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xat de banda. Alguns equipaments culturáis son una conseqüéncia de l'acrivitat que en el passat van portar a terme
unes entitats que feíen funcions de centres d'estudis.
En el marc actual, en qué els arxius, les biblioteques i
els museus han passat a dependre de les administracions
publiques, els centres d'estudis encara cenen un Uoc al costat d'aquests equipaments culturáis. Encara que seria una
llástima que només es limitessin a fer-hi tasques de dinamitsació; teñen encara una important feina a fer en els seus
respectius ámbits, investigant i organitzant tots els servéis i
activitats culturáis necessaris ais nostres temps.
U n ámbit general per ais centres d'estudis
Una de les principáis critiques que reben els centres
d'estudis és el seu carácter localista. El fet d'estar enmig
d'una realiat local o comarcal és un avantatge, perqué proporciona un contacte mes directe amb una realitat determinada, pero qudn els centres es tanquen exclusivament
en el seu marc d'actuació, creiem que les seves aportacions
culturáis i científiques queden considerablement limitades.
Cal teñir centres d'estudis implicats amb la seva realitat
local, pero a la vegada oberts al que fan els seus veins. Si
establim un ámbit general de coMaboració entre aqüestes
entitats, pensem que aixó pot donar un impuls important a
les seves possibilitats culturáis i científiques.
N o és iacil arribar a aquest ámbit general de coMaboració, perqué hi ha una gran multiplicitat de centres d'estu-
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dis i cada un respon a unes necessitats particulars. El contacte entre ells ha estat permanent des de sempre: per
exemple, els intercanvis de publicacions son una practica
molt estesa, pero totalment insuficient. Fa falta organitzar
activitats comunes i impulsar dehats generáis que consolidin els centres d'estudis. Com a fruit d'aquesta coi-lahoració s'enfortiran i s'aprofiíndirá en la qualitat i abast de les
seves aporracions culturáis i científiques.
U n punt de trobada entre centres d'estudis que fa
molts anys que és vigent son les Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos. La de l'any 1996, realitzada a la població
de Morella, ai País Valencia, ha estat la quarantena edició.
Pero el que realment ha canviat significativament el marc
de relació entre els centres d'estudis no son aqüestes trobades, prácticament anuals, sino la creació d'un organisme
permanent que amb carácter federatiu agrupa els centres
d'estudis de Támbit lingüístic de la Uengua catalana. Es
tracta de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla
Catalana, formada l'any 1992.
Encara és d'hora per analitzar els resultats que en relació a la cultura I la ciencia ha comportat la creació de la
Coordinadora. Només podem dir que s'ha avan9at a nivell
organitzatiu i s'han comencat a portar a terme unes activitats de les quals, amb temps, podrem valorar-ne la transcendencia, com és el cas d'intentar racionalitzar la distribuctó de les publicacions deis centres d'estudis, amb la
recerca d'un mitja que faciliti la seva adquisició fora de la
població on han estat editades.
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Una altra activitat de carácter general molt important,
que impulsa el Servei d'Historia Local de la Universitat
Autónoma de Barcelona, és la creació d'una base de dades
bibliográfica de Catalunya, en suport informátic. El Centre
d'Estudis de l'Hospítalet va ser pioner en aquesta activitat
í, partint de la seva experiencia, altres centres d'estudis de
tot Catalunya están fent la base de dades de la seva població o comarca. En pocs anys, dísposarem d'una base de
dades bibliográfiques de tot Catalunya, realitzada amb
l'aportació deis centres d'estudis.
Finalment, cal esmentar els congressos que organítza la
Coordinadora de Centres d'Estudis. El primer, realitzat a
Lleida l'any 1994, va teñir un alt nivell científic, pero la
precipitació va mantenir al marge bona part deis centres
d'estudis. De cara al segon congrés, que es realitzará a
Palma de Mallorca l'any 1997 i tractará sobre el franquisme, sembla que els organitzadors han buscat des del primer
mt)ment la participació deis centres. A mes de la presentació de comunicacions, la Coordinadora hi promou la preparació d'activitats paraMeles en els ámhits locáis o n
actúen les entitats que hi están adherides. Fa falta esperar
la resposta que obtindrá, pero en tot cas ens sembla que
s'ha pensat una bona fórmula per consolidar un marc global de col-laboració que permeti aprofundir el nivell de les
aporracions culturáis i científiques deis centres d'estudis.
Josep Casanovas i Prat és doctor en Históriii
i professor deis Estudis Univcrsitaris de Vic.
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