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El 10 i 11 de maig se celebrà a Barcelona el X Recercat, trobada anual dels centres d’estudis locals 
de  parla  catalana,  organitzat  per  l'Institut  Ramon  Muntaner.  Menorca  hi  fou  representada  per 
l’Institut  d'Estudis  Menorquins  (Fina  Salord),  el  Centre  d’Estudis  Locals  d’Alaior  (Miquel  À. 
Marquès) i l'Arxiu d’Imatge i So (Pau Salort).

L'IME i el CEL van exposar les seves publicacions i el CEL a més difongué el fullet sobre les 
activitats que du a terme des de fa més de catorze anys.

En el Centre Cultural de Santa Mònica de Barcelona es pogué visitar l'exposició “Josep Miquel 
Vidal Hernández,  un homenot menorquí arrelat i universal”,  dedicada a l'intel·lectual menorquí, 
reconegut pels Centres d'Estudis de Parla Catalana i l'Institut Ramon Muntaner; de fet, l'any 2009 
Josep M. Vidal va rebre el premi Recercat dedicat a les persones vinculades als centres d'estudis de 
parla catalana, atorgat per l'Institut Ramon Muntaner.

El Recercat fou una trobada fructífera en un ambient en què van participar més de cent centres 
d’estudis locals de tot l’àmbit de parla catalana. A continuació resumim algunes de les aportacions 
realitzades durant aquells dies.

  

Membres de l'IME (Fina Salord), el CEL (Miquel À. Marquès) i l'AISM (Pau Salort) 
a l'exposició dedicada a Josep Miquel Vidal Hernández

Taula rodona sobre cultura, territori i identitat en l'àmbit lingüístic català 

Ramon Arnabat (Universitat Rovira i Virgili i Institut d'Estudis Penedesencs) parlà de la memòria 
dels  territoris  i  de la  interrelació  entre  espai-temps i  geografia-història;  destacà  el  fet  de crear 
coneixement i de la seva posterior difusió a la societat.



La difusió del coneixement ha d'ajudar a fomentar el turisme cultural, elaborar materials didàctics 
per al món de l'educació i incidir socialment amb la posada en pràctica del coneixement generat.  
L'experiència  de  la  recerca  del  seu  centre  d'estudis  locals  planteja  la  necessitat  de  millorar  la 
col·laboració entre les universitats i els centres d'estudis, i fer-ho amb equips interdisciplinaris.

Els  estudis  científics  s'han  de  difondre  a  través  de  llibres,  congressos,  programes  pedagògics, 
creació  de  centres  d'interpretació  i  documentació,  documentals  i  amb  la  recuperació  d'espais 
històrics, entre d'altres formes.

Una darrera reflexió féu referència al fet que si es parla de projecte de país, ha d'existir una relació 
entre l'elit i els centres d'estudis, entre Barcelona i la resta del territori, i s'ha de donar visibilitat a 
tot el territori cap al turisme i no només referir-se a Barcelona. Posà com a exemple l'impuls durant 
els darrers anys de l'etnoturisme al Penedès, dedicat a descobrir la producció del vi de la zona amb 
visites guiades als cellers i al seu patrimoni cultural.

Rosa Congost (Universitat de Girona i Associació d'Història Rural) parlà sobre un estudi relatiu a 
l'explotació de la terra i la presència de l'hereu com a tema central d'estudi al seu centre d'estudis  
locals. Destacà aquest estudi en el marc teòric plantejat per Pierre Vilar quant a la relació entre 
teoria i estudi de casos concrets, i dels estudis globals en relació amb els de caire més aviat local.

  

Exposició de les publicacions dels centres d'estudis menorquins al Recercat

Defensà el fet que els centres d'estudis locals han de ser els laboratoris a on estudiar i plantejar les 
hipòtesis de treball, algunes sorgides des de les universitats. I, per tant, el paper investigador de les 
universitats ha d'anar de la mà amb els centres d'estudis locals.
 
Treballar en equip, impulsar tesis doctorals, publicar en anglès i en revistes indexades són algunes 
de les claus a l'hora de donar difusió als treballs realitzats des dels centres d'estudis locals.

Núria Grau (editora i membre de la Comissió de la Fira del Llibre Ebrenc) destacà la importància de 
la  Fira  del  Llibre Ebrenc,  a  on es donen a conèixer  els  resultats  de la  recerca i  la  difusió del 



coneixement. Enguany se celebrarà l'onzena edició de la Fira del Llibre Ebrenc a Móra la Nova 
(Tarragona) amb l'objectiu de dinamitzar el món del llibre i posar en contacte els membres dels 
centres d'estudis locals amb els professionals.

La segona oferta d'interès a Móra la Nova és Litterarum, una fira dedicada a activitats literàries, en 
la qual s'estableix una llotja a on es contracten actes culturals i es fan visites turístiques de caràcter 
literari. És una manera de crear un moviment cultural i econòmic entorn al coneixement científic. 
Es dóna difusió a les publicacions dels centres d'estudis locals, s'atorga un premi als llibres editats a 
la zona de l'Ebre i es difonen els espectacles literaris que poden interessar als gestors culturals. Va 
anunciar que es vol crear un circuit per oferir tot tipus de producte cultural.

Les complicitats del segle XXI

Aquesta  fou  una  taula  rodona  diversa  alhora  que  interessant  per  la  varietat  d'exposicions  i 
continguts. En primer lloc es parlà de la tasca dels ateneus en el món cultural i científic.

Elisabeth Pueyo (cap de l'àrea de màrqueting del MNAC) presentà l'oferta cultural que ofereix el 
museu i destacà les activitats didàctiques i l'obertura del museu als vespres.

Javier Gómez (membre d'Arçcoop) explicà la importància de contractar assegurances per realitzar 
les activitats culturals. La seva és una cooperativa que assessora i contracta assegurances per a 
activitats culturals tan diverses com excursions, visites culturals, exposicions, etc.

Josep Guzmán ens apropà a la tasca del Centre d'Estudis Locals del Poble Sec. Explicà les diferents 
activitats del seu centre d'estudis locals en un context en el qual el barri és el punt de partida per  
tenir una visió global de la ciutat de Barcelona.

  

Sala de reserva de les peces romàniques al MNAC

Santi Ribera (fundació Puntcat) ens apropà a l'evolució del domini .cat, nascut l'any 2006. Explicà 
la situació del domini, l'evolució ascendent del seu ús i dels més de 70.00 usuaris, dels quals el 60% 
són empreses, el 20% entitats, el 10% individus i el 10% restant pertany a empreses públiques.



Tessa Calders exposà el projecte de Xarxa de Calls Jueus, que té com a principal objectiu l'estudi 
del món jueu català i convertir Barcelona en el centre d'informació a on arreplegar i transcriure tota 
la documentació de tots els arxius relativa al món jueu.

Una visita guiada al MNAC

De les activitats culturals paral·leles a les jornades volem destacar la visita guiada a les sales de 
reserva i a la col·lecció d'estil romànic del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). 

La visita s'inicià a les sales de reserva, és a dir, als magatzems a on es conserven i custodien les 
obres d'art romànic. A l'entrada de les sales hi ha una estora per netejar-s'hi els peus i dues portes 
per evitar la pèrdua d'aire.

El material és conservat segons els estils artístics o d'artistes per facilitar l'ús de l'espai; alhora, es 
permet  l'entrada  al  fons  als  investigadors  per  realitzar-hi  estudis  científics.  Per  gestionar  el 
moviment d'obres d'art s'usa el programa de gestió Museuplus.

Les  obres  es  conserven  en  armaris  d'arxiu  compactes  d'uns  vuit  metres  d'alçada  amb  una 
temperatura de conservació de 18 ºC. Les peces de dimensions petites són protegides amb un plàstic 
a posta, Melinex, i dipositades en armaris fixos i/o compactes de dimensions més reduïdes.

  

Detall de la informació sobre les peces conservades a la sala de reserva del MNAC

Les sales de reserva disposen d'un sistema de seguretat contraincendis amb el gas HFC 227 i quan 
el treballador entra a la sala el sistema es desactiva. Quant a humitat i temperatura, es disposa d'un 
maquinari que recull i envia la informació generada directament a un ordinador a les oficines de 
gestió.

Pel que fa al fons del MNAC, ens indicaren que disposen d'un total de 700.000 obres, de les quals 
un 15% es mostren a l'exposició, l'1% es dipositen en altres llocs, mentre que les 84% restants es 



conserven a les sales de reserva.

A l'exposició es mostra una petita quantitat d'obra per assolir una alta qualitat del discurs expositiu i  
que l'usuari obtengui més i millor coneixement. L'objectiu és crear un espai didàctic i l'exposició se 
sol renovar cada cert temps.

El recorregut es completà amb la visita a les sales dedicades a l'art romànic, a on ens explicaren les 
principals característiques de les obres romàniques, un món planer en què l'ús de les mans és el 
recurs  per  donar  efecte  de  moviment.  D'entre  les  obres  exposades  es  destacà  l'altar  de  Taüll  i  
s'explicà els pigments usats per a les obres, la il·luminació més adequada per conservar-les o com 
s'havien restaurat algunes de les peces exposades, com ara la lapidació de sant Esteve. 

Interessant fou l'explicació de la tècnica de l'strappo, inventada a Itàlia fa més de dos mil anys, per 
la qual les pintures murals al fresc són arrabassades del seu lloc original per ser traslladades a un 
museu i conservades en condicions similars a les condicions en què estaven en el seu lloc originari.


