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Resum

Les vinculacions entre el patrimoni i l’associacionisme són, a casa nostra, molt evidents. Només
cal recordar, a tall d’exemple, el paper del Centre Excursionista de Catalunya en la detecció i con-
servació de monuments prehistòrics i jaciments arqueològics, entre finals del segle XIX i el XX.
Ara bé, més enllà d’aquesta constatació o d’altres de similars que es poden fer, observem en els
darrers trenta anys com la relació entre associacionisme i patrimoni ha pres una dimensió com-
plexa: el nombre d’associacions que des d’una o altra perspectiva tenen el patrimoni en l’ob-
jecte de mira s’ha incrementat notablement; el seu perfil és cada cop més divers, com també
ho són les formes d’actuació que els permeten assolir objectius patrimonialistes. I ben bé en
paral·lel (però no de manera aliena) observem com el concepte de patrimoni s’ha anat eixam-
plant fins a abastar elements relacionats amb la vida quotidiana i les classes populars.

De tot plegat es proposa una anàlisi a la llum dels grans esdeveniments polítics (com la cons-
trucció d’Europa); de factors econòmics (com el boom immobiliari o les possibilitats turístiques del
patrimoni); de factors socials (com el nymbisme i la pèrdua d’elements d’identitat de les grans
urbs), i de factors psicosocials (com la percepció col·lectiva de benestar).

Paraules clau: associacionisme; història local; patrimoni cultural; participació ciutadana.

Resumen. Historia local, patrimonio y asociacionismo en Cataluña

Las vinculaciones entre el patrimonio y el asociacionismo son, en nuestro país, muy evidentes. Basta
recordar, a modo de ejemplo, el papel del Centro Excursionista de Cataluña en la detección y con-
servación de monumentos prehistóricos y yacimientos arqueológicos, entre finales del siglo XIX y el
XX. Ahora bien, más allá de esta constatación o de otras similares que se pueden hacer, observamos
en los últimos treinta años como la relación entre asociacionismo y patrimonio ha tomado una
dimensión compleja: el número de asociaciones que desde una u otra perspectiva tienen el patri-
monio en el objeto de mira se ha incrementado notablemente, el perfil de las mismas es cada vez
más diverso, así como lo son las formas de actuación que les permiten alcanzar objetivos patrimo-
nialistas. Y en paralelo (pero no de forma ajena), observamos cómo el concepto de patrimonio se
ha ido ensanchando hasta alcanzar elementos relacionados con la vida cotidiana y las clases populares.

A partir de todo ello se propone un análisis a la luz de los grandes acontecimientos políticos
(como la construcción de Europa); de factores económicos (como el boom inmobiliario o las
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1. Introducció

Els éssers humans compartim amb altres
espècies del regne animal un tret fona-
mental: el de ser gregaris. Entre les mani-
festacions d’aquesta tendència trobem la
vida en agrupacions de cases, la família i
també l’associacionisme, aquest últim amb
connotacions de compromís que no
podem obviar.

L’associacionisme a Catalunya es dóna
en tots els àmbits de la vida social: l’es-
portiu, el del folklore, el benèfic, etc. Jo
em referiré en aquest escrit a l’associacio-
nisme que, estatutàriament, té a veure amb

la història local i el patrimoni en totes o
en algunes de les seves facetes (estudi,
divulgació, vindicació, ús i patrimonialit-
zació). Sóc conscient que deixo així de
banda un sector en alça, el de l’associa-
cionisme que, col·lateralment i de mane-
ra puntual, s’ocupa de reivindicar el patri-
moni, com ara les associacions de veïns i
veïnes de barri, les associacions o plata-
formes en defensa d’interessos propis, algu-
nes associacions de comerciants, etc. Es
tracta, sens dubte, d’un fenomen interes-
sant d’estudiar2; però que significaria allu-
nyar-me de la temàtica en la qual em vull
centrar.

posibilidades turísticas del patrimonio); de factores sociales (como el nymbismo y la pérdida de ele-
mentos de identidad de las grandes urbes), y de factores psicosociales (como la percepción colec-
tiva de bienestar).

Palabras clave: asociacionismo; historia local; patrimonio cultural; participación ciudadana.

Abstract. Local history, heritage and associativism in Catalonia

The links between heritage and associativism are, in our country, very obvious. In this sense, it
should be remember the role played by the Catalonian Excursionist Club during the late XIX and
XX centuries in the detection and preservation of prehistoric assets and archaeological sites. Howe-
ver, beyond this example or similar ones, during the last thirty years the relationship between
associativism and heritage has reached a complex dimension: the number of associations, based on
diverse perspectives, that have heritage as main interest has increased significantly and the profi-
les of them become more diverse, as are the forms of action that allow them to achieve heritage goals.
Furthermore, heritage concept has widened including issues related to everyday life and popular
classes. Therefore, we propose an analysis in light of important political events (such as the Euro-
pe construction), economic factors (such as the real estate boom and heritage tourism opportu-
nities), social factors (such as nimbysm and loss of identity elements in large cities) and psycho-
social factors (such as the collective perception of well-being). 

Keywords: associativism; local history; cultural heritage; community participation.
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En el terreny que m’interessa, el con-
junt d’associacions que han existit o exis-
teixen és molt divers respecte a la seva
denominació: centre d’estudis, amics de,
grup, agrupació, institut d’estudis, etc., un
aspecte que dificulta l’elaboració d’un cens
exhaustiu.

Però són elements comuns a totes elles
l’interès pel territori3 i el seu patrimoni i
el treball obert a tot el voluntariat que
desitgi participar-hi. Tornarem sobre
aquests aspectes per què se’n desprenen
qüestions interessants en relació amb el
patrimoni i la manera d’abordar-lo. Però
primer vull fer un breu repàs històric sobre
aquest moviment associacionista que ano-
menaré genèricament d’estudis que servi-
rà per situar-nos i per fer-nos una idea de
la importància històrica i social d’aquest
tipus associacionisme.

2. Una mica d’història

Amb arrels al segle XVIII, el moviment asso-
ciatiu que podríem anomenar d’estudis o
patrimonialista arrenca plenament de la
Renaixença, al segle XIX, quan es dóna una
particularitat que ara ens interessa molt:
l’afició popular per l’estudi de la llengua i
la cultura catalanes.

Aquest interès popular es fa palès en
dos aspectes relacionats:

— El sorgiment d’un moviment que tin-
drà expressió pràcticament en qualse-

vol punt de la nostra geografia: la dels
erudits o estudiosos locals. La major
part d’aquests estudiosos són eclesiàs-
tics, metges, farmacèutics o lletrats, però
es dediquen de forma amateur als estu-
dis històrics i del patrimoni de la seva
localitat i ho fan des del convenciment
que la seva tasca és un exercici cívic que
aporta un valor a la comunitat.

— El naixement de les primeres associa-
cions dedicades a l’estudi del territori i
el patrimoni. Hi ha exemples tan elo-
qüents com la Societat Ar queològica
Tarraconense4, fundada l’any 1844 per
la necessitat d’estudiar, preservar i
difondre un patrimoni arqueològic (en
aquest cas romà) que no motivava cap
institució; el Centre de Lectura de
Reus, fundat al 1859 i encara ara actiu,
o l’actual Centre Excursionista de Ca -
talunya, fundat el 1876 amb un nom
que, per si sol, ja diu prou del moment
i de les in tencions de l’entitat: Asso-
ciació Catalanista d’Excursions Cien-
tífiques, ja que l’excursió, més que un
objectiu en si mateix, era un mitjà, una
forma de conèixer i ressenyar el territori
i tots els seus elements. No debades
van ser els descobridors d’un nombre
important de jaciments arqueològics i
encara a mitjan segle XX alguns ajun-
taments confiaven a aquesta organit-
zació la neteja i el manteniment de
monuments esparsos als afores del
municipi, especialment en el cas de
l’arquitectura megalítica.
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3. Existeixen entitats patrimonialistes temàtiques, com per exemple Amics del Tren o Amics
dels Museus. També promouen estudis, activitats divulgatives i vindicatives, usos i proces-
sos de patrimonialització. El que aquí es diu és vàlid també per a aquest tipus d’entitats que,
al cap i a la fi, tenen sempre un referent territorial (Amics dels Museus de Catalunya, de
Gavà, de Lleida, etc.). 

4. Que més tard, el 1916, va rebre el títol de Reial que conserva fins avui dia. 
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El període que va de l’inici del segle
XX al 1936 reflecteix una continuïtat d’a-
questa situació. Pel que fa al nombre d’eru -
dits, tot i que manquen estudis exhaustius,
sembla que se’n produeix un in crement5;
i pel que fa a l’associacionisme en general
també sembla un període especialment
ric. No en va la primera llei d’associacions
data de pocs anys abans, del 1887. És
especialment el moment de l’associacio-
nisme obrer i popular, que donà lloc a la
creació d’una munió d’ateneus, molts
d’ells vinculats al pensament i la pràcti-
ca de l’Escola Moderna i inquiets per la
cultura en general. Respecte de les entitats
patrimonialistes, sembla que es manté la
tònica del període anterior. Entre les més
destacades que es funden en aquest
moment trobem l’associació Amics dels
Museus de Catalunya (1933), tot i que
també se’n funden de locals, com la Junta
d’Estudis Històrics de Granollers (1927),
que en una publicació de l’època és con-
siderada hereva del moviment dels eru-
dits locals.

Els anys de Guerra Civil van suposar
una aturada temporal. Però ràpidament,
ja als anys quaranta, el moviment associa-
tiu d’estudis continua camí amb el naixe-
ment de centres importants: Centre d’Es-
tudis Comarcals de Banyoles (1943);
Centre d’Estudis Locals de Mataró (1946),
o Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada
(1947).

La vocació i la necessitat de crear un
centre d’estudis locals per promoure el

coneixement del territori es fan paleses en
el nombre d’entitats que es constitueixen,
però també en el fet que, en alguns casos,
és l’ajuntament qui en promou la creació,
tot recolzant-se en la societat civil. Aquest
és el cas, per exemple, del Patronat d’Es-
tudis Històrics d’Olot (ja abans de la guer-
ra, el 1933) o de la Fundació Bosch i Car-
dellach (Sabadell, 1942).

Per contra, cal no confondre aquestes
iniciatives desenvolupades per la ciutada-
nia amb el suport i l’impuls de l’adminis-
tració local o sense amb altres, aparent-
ment de tall similar, desenvolupades per
les diputacions provincials. Certament, en
la dècada dels quaranta del segle XX aques-
tes diputacions van auspiciar la creació de
centres d’estudis institucionals d’abast pro-
vincial amb la intenció de contrarestar el
catalanisme dels altres centres impulsats
des de la societat civil. És el cas de l’Insti-
tuto de Estudios Ilerdenses, fundat l’any
1942 per la Diputació de Lleida (avui dia
renovat en les seves funcions i amb el nom
de Fundació Pública Institut d’Estudis Iler-
dencs); l’Instituto de Estudios Tarraco-
nenses6 (1951), fundat també per la Dipu-
tació corresponent, o l’Institut d’Estudis
Gironins (1946), que es constitueix com
una associació, però tutelada per la Dipu-
tació de Girona. Alguns d’aquests centres
són encara ara vius, però és evident que
tenen missions i papers molt diferents d’a-
quells que els van originar.

La dècada dels cinquanta representa
un punt d’inflexió important. El 5 de

5. Narcís Figueres ha fet un excel·lent buidatge de fonts que li ha permès de fer una llista d’es-
tudiosos locals per al període que va del 1900 al 1939 (FIGUERES, Narcís 2010: «Sobre els
estudis locals a Catalunya a la primera meitat del segle XX (1900-1939). A partir d’una apro-
ximació bibliogràfica», a FIGUERES, N. – JIMÉNEZ, M. C. – SANTESMASES, J.: Cultura i recer-
ca local al segle XX. Dels erudits locals als centres d’estudis: Ateneu Popular de Calonge i Institut
Ramon Muntaner. Barcelona.

6. Dissolt per la Diputació de Tarragona l’any 1997.
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Figura 1. Diari de Granollers, 17 de desembre de 1927, pàgina 3. Font: Departament de Cultu-
ra de la Generalitat, Subdirecció General d’Arxius, Servei de Premsa Digitalitzada. http://xac
premsa.cultura.gencat.cat  [consulta: 31 de gener de 2011].
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7. Sovint s’ha transmès la imatge que l’erudit local treballa en solitari i aïllat dels homòlegs d’al-
tres territoris. Segurament, ja al segle XIX, devia ser un col·lectiu mínimament enxarxat a tra-
vés de les relacions personals, les publicacions, etc. 

novembre de 1950 se celebra a Martorell
la prime ra Assemblea Intercomarcal d’Es-
tudiosos.

La iniciativa sorgeix del Centre d’Es-
tudis Comarcals d’Igualada, fundat, com
hem dit, pocs anys abans. Es pretenia fer
una trobada entre estudiosos de l’Anoia,
el Baix Llobregat i el Penedès per fer país
i per donar als recercaires locals eines per
al rigor científic. Hi van acudir tant repre-
sentants d’entitats d’estudis com estu-
diosos a títol personal, mancats de l’ai-
xopluc d’una entitat. Això demostra la
connexió que hi havia entre els erudits

locals de diferents municipis.7 És potser
aquest el moment en què comencen a
conviure en aquest àmbit persones que
fan recerca a la universitat amb d’altres
que s’hi dediquen no professionalment i,
en algun cas, fins i tot, sense la formació
adequada.

D’Assemblees Intercomarcals d’Estu-
diosos se’n van celebrar, fins l’any 2001,
44 edicions, que van anar promovent a
l’alça l’associacionisme i, conseqüentment,
la fundació de centres i entitats d’estudis.
Un reflex n’és el nombre d’entitats que es
funda des d’aleshores. A tall d’exemple,

Figura 2. Diari de Vilanova, 23 de maig de 1953, pàgina 8. Font: Departament de Cultura de la
Generalitat, Subdirecció General d’Arxius, Servei de Premsa Digitalitzada. http://xacpremsa.
cultura.gencat.cat [consulta: 2 de febrer de 2011].
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Figura 3. Nombre de centres d’estudis fundats al Baix Llobregat a partir de la dècada dels cin-
quanta del segle XX (elaboració pròpia).

alguns de fundats entre el 1950 i el final
de la dictadura: Centre d’Estudis de Gra-
nollers (1952); Institut d’Estudis Empor-
danesos (1956); Amics de Besalú (1958);
Centre d’Estudis Vallencs (1960); Centre
d’Estudis Martorellencs (1972); Centre
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
(1974); Grup d’Estudis Sitgetans (1975);
Grup de Recerques de les Terres de Ponent
(1976); Institut d’Estudis Penedesencs
(1977), etc.

Aquest és el període en què es cons-
tata cada vegada amb més força la vincu-
lació de les dones a les entitats d’estudis,
que amb anterioritat s’havia donat de
manera molt discreta. Si la figura de l’e-
rudit local era clarament masculina, els
centres d’estudis s’han anat feminitzant en
la mateixa mesura en què ho feia la uni-
versitat.

Amb posterioritat, la democràcia,
lluny d’invalidar el moviment, el va veure
créixer amb força, tònica que es manté

fins als nostres dies. A tall d’exemple, l’e-
volució del nombre d’entitats d’estudis
del Baix Llobregat dóna una gràfica (Figu-
ra 3) prou eloqüent que parla de la vigèn-
cia del moviment:

Més enllà, el panorama és similar al del
Baix Llobregat, amb un gruix im portant
d’entitats d’estudis fundades a ca vall entre
els segles XX i XXI: el Centre d’Estudis d’Ull-
decona (1992); el Centre d’Es tudis del Gaià
(1996); el Centre d’Es tudis del Priorat
(2003); el Cen tre d’Estudis Voltreganès
(2005) i un llarg etcètera.

Al meu entendre, els factors princi-
pals que expliquen el creixement del nom-
bre d’associacions d’estudis i la seva vigèn-
cia són:

1. La percepció ciutadana que el conei-
xement del territori és un factor de
benestar social i cultural.

2. L’abandó institucional, ja que un repàs
al naixement, l’evolució i, eventual-
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8. Un exemple molt clar és el de la Societat Arqueològica Tarraconense, que sorgeix en defensa
d’un patrimoni romà desatès i s’ha anat transformant per adaptar-se a la major cura d’aquest
per part de les administracions i les universitats. D’aquí sorgiria un altre tema interessant,
que és el de l’articulació entre l’associacionisme d’estudis i les institucions, de vegades fluida
i, de vegades, un autèntic maldecap mutu que se salva de puntetes. 

9. Generalitat de Catalunya: «Estadístiques del tercer sector cultural de Catalunya. Associacions
federades 2007», Full de Cultura i Comunicació, 30, setembre 2011.

ment, la mort d’algunes entitats d’es-
tudis permet veure com aquestes sor-
geixen per omplir els buits que deixen
les institucions.8

3. El major nombre de persones amb
estudis universitaris.

4. Les transformacions del concepte de
patrimoni, que han fet estudiar i rei -
 vin dicar elements del passat als quals
abans no es donava cap valor.

Actualment no hi ha cap registre
exhaustiu del nombre d’entitats d’estudis
que hi ha a Catalunya, entenc que per la
dificultat d’agrupar-les a partir de la seva
denominació. El Departament de Cultu-
ra de la Generalitat xifra en 277 el nom-
bre de centres d’estudis locals i comarcals
i en més de 350 el de les entitats dedica-
des estatutàriament al patrimoni9, tot ple-
gat més de 600 associacions. D’altra
banda, constatem que no hi ha cap
comarca que no tingui, com a mínim, una
entitat dedicada als estudis locals. Algu-
nes, evidentment, en tenen moltes més
(el Baix Llobregat, que conec bé, té una
mitjana d’un centre i escaig per munici-
pi; en total prop d’una quarantena).

Aquest increment sostingut al llarg
de més d’un segle afavoreix la creació,
l’any 1992, d’una federació d’aquestes
entitats, que abasta tots els territoris de
parla catalana. És la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana, que
ha estat una peça clau en la percepció del
moviment per part de propis i aliens com

a unitari i que l’any 2007 va rebre el
Premi Nacional de Cultura (Àmbit de
Patrimoni Cultural) de la Generalitat de
Catalunya. El procés cap a la coordina-
ció culmina l’any 2003, amb la creació
de l’Institut Ramon Muntaner, una fun-
dació privada amb un patronat format a
parts iguals per la Generalitat i la Coor-
dinadora de Centres.

A hores d’ara, l’abast del moviment
i la seva trajectòria històrica el con -
verteixen en un element diferenciador i
idiosincràtic de la cultura catalana, i seria,
per tant, del tot recomanable considerar
aquest moviment un patrimoni de la
nostra cultura, però aquest és un altre
tema.

3. Quin paper ha tingut 
i té l’associacionisme davant 
del patrimoni i la història local?

A l’apartat anterior he volgut donar una
visió de l’abast històric del moviment d’as-
sociacions d’estudis i del camí recorregut
fins al present.

Toca fer una valoració del paper que
tenim, davant del patrimoni i també so -
cialment.

El primer paper destacable és, ja ho
he mencionat, la dedicació al patrimoni
desatès: les associacions estan allà on no
hi són les institucions i, normalment, van
pel davant d’aquestes. En aquest sentit,
la major atenció que les administracions
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mostren actualment envers al patrimoni
no ha restat vigència a aquest principi, a
causa bàsicament de les transformacions
del concepte de patrimoni i de l’univers
que abasta. En la mateixa mesura que les
administracions vetllen pel patrimoni
consagrat, per les grans catedrals, les asso-
ciacions es dediquen al patrimoni difús10

—per defugir de l’adjectiu «menor»—,
el valor del qual és relatiu a la història del
territori o a la història de sectors socials
menystinguts; o, fins i tot, al patrimoni
triturat11, que costa de rescatar de la misè-
ria en què l’hem deixat caure.

Casos emblemàtics d’atenció al patri-
moni desatès, normalment difús i triturat,
podrien ser la defensa del Canal de la
Infanta (Centre d’Estudis Comarcals del
Baix Llobregat) o del darrer solar agríco-
la de l’Hospitalet (Centre d’Estudis de
l’Hospitalet). Cal notar que en tots dos
casos es tracta d’elements que prenen valor
en relació amb la història del territori, més
que no pas pel seu caràcter monumental,
i la defensa dels quals obre processos de
patrimonialització.

En segon lloc, és obligat parlar del
paper de les associacions d’estudi en l’àm-
bit del coneixement, la divulgació, l’ús, la
vindicació del patrimoni i del passat local

i la patrimonialització. Només cal fer una
ullada a l’ingent nombre de llibres, revis-
tes i monografies editades per aquestes
associacions, que ascendeix a diversos
milers. No hi ha cap sistematització d’a-
quest fons, però agafant, per exemple, la
base de dades bibliogràfica del Servei de
Documentació d’Història Local de Cata-
lunya de la UAB i fent una cerca per
«Centre d’Estudis», ens surt en aquests
moments una xifra de 1.485 publicacions
editades per aquest tipus d’entitats. El
resultat és del tot parcial si tenim en
compte el fet que moltes entitats no tenen
la denominació de centre d’estudis.
Aquests llibres i aquestes revistes recullen
les recerques fetes, contribueixen en una o
altra mesura a la divulgació, i estan a la
base de les possibilitats de vindicació del
passat local i el patrimoni i, per tant, d’al-
guns processos de patrimonialització.12

Però amb l’objectiu d’aprofundir,
encara té sentit preguntar-se: beneficia el
patrimoni aquest tipus d’associacionis-
me? Si la nostra societat té altres vies i
institucions que estudien el llegat histò-
ric i generen coneixement, com les uni-
versitats, cal, tot i així, preservar aquest
espai cívic de voluntariat? Potser l’únic
terreny verge per a aquestes associacions
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10. RIBA, C.: «El paper dels Centres d’Estudis en la difusió i projecció social del Patrimoni Cul-
tural», a Jornades Els Centres d’Estudis i el patrimoni cultural. Els papers dels Centres d’Estudis en
la protecció, recerca i difusió del patrimoni. Barcelona: Centre d’Estudis Ignasi Iglesias, 20, 21
i 22 d’octubre de 2006. Ponència inèdita. 

11. Aquesta expressió, que potser es podria elevar a categoria, la utilitza Carles Riba referint-se
a bona part del patrimoni de l’àrea metropolitana de Barcelona (RIBA, C: «Patrimoni en
un entorn metropolità. Conclusions de les V Jornades d’Estudi del Patrimoni del Baix Llo-
bregat», a Consell Comarcal del Baix Llobregat: Actes de les VI Jornades d’Estudi del Patri-
moni del Baix Llobregat. Patrimoni en un entorn metropolità. Consell Comarcal, Barcelona,
2009.

12. Potser en aquest sentit un espai encara verge per a les associacions patrimonialistes és el de la
gestió del patrimoni, que en altres països està més desenvolupada. Segurament és la necessi-
tat de concatenar-se amb les administracions i el factor econòmic el que n’ha impedit el des-
envolupament. 



és la vindicació? O es tracta de mantenir
encesa la flama romàntica hereva de la
Renaixença com un esquer, mentre les
universitats i els centres d’investigació
institucionals fan ciència en majúscules?
En paraules de l’economista W. Chan
Kim, tenen les entitats patrimonialistes
un oceà blau, o es mouen en un oceà ver-
mell en competència i en desavantatge
respecte de les universitats?

Per respondre partiré de dues dife-
rències essencials d’aquest moviment res-
pecte a instàncies institucionals de conei-
xement, com poden ser les universitats: a)
el fet que el territori sigui l’element aglu-
tinant i l’eix vertebrador, i b) el fet que
aquestes associacions apleguen un volun-
tariat molt heterogeni que hi troba la pos-
sibilitat de tirar endavant actuacions cívi-
ques de diversa índole, inclosa la recerca i
la seva divulgació.

4. La mirada posada en el territori

Posar la mirada en el territori i no pas en
una especialitat acadèmica permet visions
integradores i no disciplinàries. Això no
vol dir que no es desenvolupin estudis per
especialitats, sinó que una i altra vegada
els estudis redunden sobre l’espai, que així
es va dotant de continguts cognitius, amb
la qual cosa els treballs assoleixen un caire
cívic més que no pas estrictament erudit.
És lògic, doncs, que aquesta mirada inte-
gradora busqui fer el cicle integral de la
recerca: investigació, divulgació i, si escau,
vindicació, amb les consegüents propos-
tes de patrimonialització i ús.

La divulgació es fa a través de recur-
sos formals, com llibres, conferències, tau-
les rodones, etc. Però el principal element
diferenciador és el paper que hi té la pro-
ximitat i la xarxa de complicitats. Aquest

és segurament un punt fort de l’associa-
cionisme d’estudis.

El Centre d’Estudis Beguetans (Begu-
es, Baix Llobregat) va iniciar una línia
d’actuació reivindicativa a favor de la
recuperació de l’arquitectura de pedra seca
al municipi que ha donat lloc a un catà-
leg, un mapa interactiu d’ubicació, diver-
ses línies de recerca, reconstruccions de
cabanes, experimentació i demostració
amb construcció de cabanes noves (que
algun dia potser siguin un maldecap per
als arqueòlegs), publicacions, conferèn-
cies, webs monogràfics de difusió, etc.,
que involucren un ampli col·lectiu de
beguetans i beguetanes que ara percep
com a patrimoni aquesta arquitectura i
s’hi sent plenament identificat. A més, la
visió integradora ha portat a tractar també
el tema del paisatge i de la massa forestal
i a unir, fins i tot, ciència i art. I tot ple-
gat sense que es pugui qüestionar el rigor
científic. A l’origen d’aquest cicle integral
hi ha, doncs, la xarxa de complicitats
incentivada per la proximitat i pels moti-
us clarament activistes que originen la
recerca.

Per tant, tractament interdisciplinari
i execució del cicle integral de la recerca
afavoreixen una visió integrada del terri-
tori que, en aquests moments, només es
desenvolupa des de l’associacionisme i que
beneficia clarament el patrimoni que entra
en l’òrbita d’aquestes actuacions i la socie-
tat en el seu conjunt.

En tot cas, no deixa de ser curiós que
a les universitats, una bona manera d’a-
bordar un objecte d’estudi interdiscipli-
nàriament i de fer més fàcil el retorn de
la recerca cap a la societat sigui crear cen-
tres d’estudis. Desconec si el CEPAP, que
organitza aquest seminari, buscava
aquests objectius de manera explícita i
directa.
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5. La diversitat de mirades

La segona idea sobre la qual justifico el ple
sentit de ser de les entitats patrimonialis-
tes en benefici del patrimoni rau en el fet
que apleguen persones de molt divers per-
fil que, per una raó o una altra, se senten
vinculades i compromesesss amb un ter-
ritori i el seu patrimoni.

La nostra societat ofereix, fora de les
vies professionals, poques oportunitats
per desenvolupar la recerca. Cap univer-
sitat no té o no recolza, per exemple, un
grup d’investigació amateur ni que sigui
per no deixar perdre algunes oportuni-
tats, per contribuir a la democratització
del coneixement o, fins i tot, en interès
propi, per complementar allò que es fa
en el seu si.

Darrerament sí que han sorgit al -
gunes estructures dintre de la universitat
que volen ser una via de participació semi-
oberta o oberta a tothom. Podríem citar
el Centre de Recerca Duoda de la UB o
el Centre d’Estudis de Moviments Socials
de la UPF, entre d’altres. Ara bé, que
aquests centres siguin molt o poc oberts,
dit d’altra manera, més acadèmics o més
militants, depèn de la persona o el grup
de persones que els funda i els encapçala
i del contingut activista de les temàtiques,
però en cap cas dels mecanismes i formats
de participació con si derats per la univer-
sitat. Així, els dos centres mencionats
anteriorment són clarament militants i es
mostren més oberts a la participació. Però
al seu costat en podem trobar d’altres de
més acadèmics i més semblants a grups

d’investi ga ció universitaris que a centres
d’estudis.

Un cas curiós dintre d’aquesta línia
és l’Associació d’Història Rural de les
Comarques Gironines. Aquesta associa-
ció sense finalitat de lucre es va fundar
l’any 1999 per un grup de persones inte-
ressades en la temàtica que veien la neces-
sitat d’agrupar-se per promoure la recerca
en aquest àmbit.13 Fins aquí tot normal.
La part sorprenent comença quan cons-
tatem que l’esmentat grup estava format
per professorat universitari i, encara a
hores d’ara, dotze anys després, sis de les
set persones que formen la junta són per-
sonal docent de la UdG. No era i no és,
doncs, suficient la universitat per a ells?
Quins entrebancs intentaven superar? En
tot cas entrebancs que quedaven desacti-
vats creant una associació, però seria inte-
ressant conversar amb aquest grup per
abocar elements de comprensió sobre
aquest panorama.

El que està clar és que les associacions
d’estudis són l’única via de participació
en el cicle de la recerca de la història local
i el patrimoni, que està oberta absoluta-
ment a tothom i no sols en teoria, sinó
especialment a la pràctica. Prova d’això
és l’elevat nombre d’associats amb què
compta el conjunt d’entitats d’estudis del
patrimoni al nostre país.14 El procedi-
ment és tan senzill com permetre que
cada perfil trobi el seu lloc en el cicle,
creant-se una escola viva d’aprenentatge
i servei. Aquesta pluralitat que carac teritza
les entitats està a la base de la democra-
tització del coneixement i de la demo-
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13. http://www.ddgi.cat/historiarural/ [consulta: 1 de març de 2011). 
14. Bé és veritat que no sempre la totalitat de la massa social és activa, però també és significati-

va en aquest sentit la militància d’aquells que, sense dedicar-s’hi, volen mostrar el seu suport
a la tasca desenvolupada per l’entitat tot pagant la quota anual. 



cratització de la seva pròpia gènesi, aspec-
te aquest que és alhora un impuls a noves
formes de comunicació del patrimoni i a
noves sinergies en la relació entre el patri-
moni i el conjunt de la societat.15

La mirada integradora i plural, car-
regada, però, de rigor, i la participació ciu-
tadana justifiquen plenament, al meu
entendre, la dedicació dels centres i les
entitats d’estudis al patrimoni, en con -
vivència amb altres instàncies de conei-
xement i divulgació. Caldria esperar més
sinergies entre elles en benefici del pa -
trimoni i la història local, però per això
caldrà considerar que les diverses ins -
tàncies que originen coneixement formen
un ecosistema on totes les parts tenen sen-
tit de ser.

De fet, la qüestió de la participació
ciutadana en matèria de patrimoni està
sobre la taula de científics, empresaris del
ram i polítics i és considerada un dels
àmbits importants quan s’aposta per la
innovació. És per això que m’agradaria
referir-m’hi mínimament.

6. Patrimoni i participació ciutadana

La necessitat de participació ciutadana en
tots o en alguns àmbits de la vida cultural
i sociopolítica és un fet complex que no es
pot explicar unilinealment ni per la inter-
venció d’unes poques variables discretes.
Per tant, no és aquest el moment d’abor-
dar-ho.

Per al propòsit d’aquesta reflexió, dis-
tingiré entre els espais de participació ciu-
tadana oberts i caminats des de la mateixa
ciutadania aprofitant potser les escletxes
del sistema (que és la que practiquen les
associacions) i aquells promoguts o dats
pels governs i les institucions.

Val a dir, però, que, habitualment,
aquests dos mecanismes de creació d’es-
pais de participació interactuen i es retro-
alimenten. Un cas exemplar és el del Reg -
ne Unit, en què el sorgiment d’associacions
potents en l’àmbit del patrimoni, com la
Society for de Protetion of the Ancient
Building (1877) o el National Trust16

(1895), aquesta última amb gairebé qua-
tre milions d’associats, ha creat una tradi-
ció de consulta per part del Govern i ha
donat lloc a mecanismes de participació
ben establerts.

Tornant a casa nostra, la via més
ampla (per no dir l’única) de participa-
ció ciutadana considerada tradicional-
ment per les institucions és la del con-
sum. Arrenca del segle XIX, quan la
creació de museus i la visió del patrimo-
ni com un recurs cultural es recolza (com
no podia ser d’una altra manera) en el
seu consum per part de la ciutadania. Un
museu o un monument que és posat a
l’abast del públic només realitza plena-
ment la seva funció si el públic decideix
fer aquesta última acció de «consum» (i
dotar-lo, per tant, de sentit). És una face-
ta de participació minsa, però que crea
un primer feed-back interessant i fructí-
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15. Sobre aquest tema hi ha anàlisis interessants, com la que fan Macarena Hernández i Esteban
Ruíz Ballesteros a «El patrimonio como proceso social. Intervención, desarrollo y consumo del
patrimonio minero en Andalucía» (a Arrieta Urtizberea, Iñaki (ed.): Participación ciudada-
na, patrimonio cultural y museos, entre la teoría y la praxis. Universidad del País Vasco, Bilbao,
2008).

16. En relació amb la nota anterior, aquests serien precisament exemples d’entitats que gestionen
patrimoni al Regne Unit, ja sigui per cessió o per la compra davant de situacions de risc.



fer entre el patrimoni i els ciutadans i les
ciutadanes.

Aquesta línia és la que es desenvolu-
pa de manera creixent al llarg del segle XIX

i la primera meitat del XX. A l’Estat espa-
nyol, els anys de la dictadura no són pre-
cisament rics en innovacions en matèria
de patrimoni, de manera que el primer salt
qualitatiu no el trobem fins a l’arribada de
la democràcia.

Als anys vuitanta trobem algun àmbit
en què la participació ciutadana ha estat
fàcil i fèrtil i ha donat lloc a experiències
diverses i reeixides en les polítiques muni-
cipals: penso especialment en la recupera-
ció del patrimoni festiu.

Per contra, el terreny del patrimoni
cultural dur, especialment aquell que no té
un caràcter indiscutible i està imbricat en
la trama urbana, afectant la planificació,
no s’obre amb tanta facilitat a la partici-
pació i el panorama és molt desigual. En
general, són les administracions les que
han assumit tot el paper i accepten l’exis-
tència d’associacions patrimonialistes de
vegades com un cigró a la sabata.

El desllorigador arriba segurament
als anys noranta, quan es genera un
entorn favorable, com a mínim, al debat
i la reflexió. Les democràcies occidentals
s’han revelat insuficients o millorables (es
planteja el pas de la democràcia repre-
sentativa a la participativa); la nova
museologia pretén resituar el paper del
públic/consumidor i Europa necessita els
ciutadans i les ciutadanes per esdevenir
una realitat.

Certament, les institucions europees
tenen una calculada dedicació política al
patrimoni que no és casual i que es mani-
festa en les moltes actuacions que es duen
a terme en aquest àmbit: Fòrum Europeu
del Patrimoni, Jornades Europees del
Patrimoni, Itineraris Culturals Europeus
i el seu corresponent Institut, el calenda-
ri d’activitats europees de patrimoni, o les
moltes i diverses declaracions de la Comis-
sió de Cultura i altres organismes en matè-
ria de patrimoni.

Sobretot després de la caiguda del Mur
de Berlín el 1989 es comença a prendre
consciència que Europa ha d’esdevenir algu-
na cosa més que una unitat econòmica i geo-
política. Europa, per existir, ha de fer-ho en
l’imaginari col·lectiu, en la percepció dels
seus habitants. I és aquí on el patrimoni pren
un paper cabdal. Aquesta perspectiva euro-
peista, davant l’evidència de la diversitat cul-
tural, no imposa uns models als quals s’han
d’adaptar les diverses manifestacions patri-
monials. Ans al contrari, parteix de la con-
cepció que el patrimoni de qualsevol regió
europea és patrimoni europeu.17 A la pàgi-
na web de la Comissió Europea, per exem-
ple, podem llegir:

«Europa està orgullosa de la seva di versitat
cultural. Les llengües, la literatura, les arts
escèniques, les arts plàstiques, l’arquitec-
tura, l’artesania, [...] poden procedir d’un
país o una regió determinades, però alho-
ra formen part del patrimoni cultural
europeu. La Unió Europea vol mantenir
aquesta diversitat, fomentar-la i fer-la
accessible a la resta del món».18
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17. De manera similar al que passava amb el concepte de ciutadania europea establert al tractat
de Maastricht del 1992, on es considera ciutadà europeu qualsevol ciutadà de qualsevol dels
estats membres.

18. http://europa.eu/pol/cult/index_es.htm [consulta: 14 de novembre de 2010]. La traducció
és meva. 



Aquesta visió d’un patrimoni plural
conté un aspecte important: les diverses
regions d’Europa han de «dir» quin és el
seu patrimoni, el que aporten a la identitat
europea, i els ciutadans l’hem de veure com
a tal, com a patrimoni europeu. Aquest és
el context en què neix, per exemple, el
Fòrum Europeu d’Associacions del Patri-
moni, constituït a Roma l’any 1990 i, per
cert, encara sense cap partner català ni espa-
nyol. El Fòrum, que compta amb el reco-
neixement del Parlament Europeu, vol ser
una plataforma d’unió per als moviments
de voluntariat vinculats al patrimoni. Resul-
ta eloqüent el paràgraf dedicat a la justifi-
cació del Fòrum que apareix al seu web:

«Europa és més que una entitat geogràfi-
ca. Com a regió cultural, té un vast i ric
patrimoni històric. Les restes materials
d’aquest patrimoni, els orígens de les quals
es remunten milers d’anys enrere, són evi-
dents a tot arreu i estan en situació de risc
[...]. Aquest patrimoni transcendeix les
fronteres modernes i serveix per destacar
la homogeneïtat cultural d’Europa al llarg
dels segles».19

La idea de participació ciutadana,
però, no és banal, ja que implica al meu
entendre:

a) la possibilitat d’informar-se i d’ex-
pressar-se com a individu o com a
col·lectiu —aspecte relativament assa-
jat en les democràcies formals;

b) un canvi de paradigma sociopolític,
si tenim en compte el fet que, en qual-
sevol intervenció sobre el patrimoni,
s’haurà de tenir present —parafrase-
jant César Parra—20 la «mirada de
l’habitant»;

c) i un canvi de paradigma científic si
considerem, ni que sigui per un
moment, que la sola consideració d’a-
questa mirada engendra —o hauria
de fer-ho— nous aparells teoricome-
todològics capaços d’abordar i copsar
la subjectivitat individual i col·lecti-
va.21 Al cap i a la fi, la participació no
és més que una forma de construcció
de benestar social i, com diu el sociò-
leg Pedro Güell, «les persones i la seva
subjectivitat no són un recurs addi-
cional, sinó un requisit indispensable
del desenvolupament».22

La primera de les assumpcions guia
l’oferta cultural de tall europeu en l’àmbit
del patrimoni: les Jornades del Patrimoni o
d’altres. Però no es mou del consum.

Per contra, la segona i tercera as -
sumpcions troben dificultats per desen-
volupar-se. Des d’Europa, potser un intent
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19. http://www.heritageforum.org/Heritage_Forum/mission.html [consulta: 28 de febrer de
2011]. La traducció és meva. 

20. Impulsor del «Seminario Internacional de Comunicación, patrimonio y participación ciu-
dadana en el siglo XXI» (Santiago de Xile, 2007).

21 En aquest terreny l’antropologia ha demostrat que l’èxit de qualsevol tipus d’intervenció social
rau, precisament, a tenir en compte aquestes subjectivitats. A tall d’exemple, resulta espe-
cialment revelador l’estudi sobre la problemàtica dels reallotjaments de famílies gitanes de
Teresa Tapada (TAPADA, Teresa: «Antropología, vivienda y realojamiento urbano: la necesi-
dad de diseños arquitectónicos más flexibles y adaptados». Gitanos, pensamiento y cultura,
Revista bimestral de la Fundación Secretariado General Gitano, núm. 16, octubre 2002).

22. GÜELL, P. 1998. «Subjetividad social y Desarrollo Humano: desafíos para el nuevo siglo», a Jornadas
de Desarrollo y Reconstrucción Global, Barcelona: SID/PNUD. La traducció al català és meva. 
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exemplar, per exòtic i per la manera en què
il·lustra les traves que sorgeixen, es dóna
en l’àmbit del patrimoni natural amb els
processos participatius oberts en compli-
ment de la Directiva marc de l’aigua per
a la millora de les conques fluvials.

Però, de nou, el patrimoni cultural
queda desatès de canals de participació ins-
titucionals valents que transcendeixin l’àm-
bit del consum.

El tema no és de fàcil solució i, tot i
que cal fer un reconeixement a algunes
iniciatives locals, la teoria està més des-
envolupada que la pràctica23 i, de vega-
des, es té la sensació que la buscada par-
ticipació o bé té per objectiu enfortir els
mateixos poder públics que mal que bé
la promouen o bé amaga la vulgar inten-
ció d’afavorir el consum cultural en sen-
tit dur, és a dir, la mercantilització de la
cultura enfront de la possibilitat de ser-
ne part.

És en el marc d’aquest terreny un pèl
desèrtic de la participació que potser cal
reflexionar sobre el paper de les iniciatives
sorgides en el si de la mateixa ciutadania;
estudiar si realment plantegen i creen una
altra relació patrimoni/societat; aprofitar-
les, crear sinergies i treballar sobre el prin-
cipi de subsidiarietat que, a casa nostra,
ofereix un panorama excel·lent gràcies a
la trajectòria feta per les associacions d’es-

tudis al llarg de més d’un segle d’existèn-
cia i que, per tant, també podríem consi-
derar patrimoni.

Recapitulant, i cenyint-me només als
aspectes que he tractat aquí, les línies for-
tes de la relació entre l’associacionisme
d’estudis i el patrimoni es poden sintetit-
zar així:

1. Una trajectòria de més de 150 anys
dedicada al patrimoni local, per tant,
arrelada i allunyada de qualsevol sos-
pita d’oportunisme.

2. Una producció literària de caràcter
científic sobre el patrimoni i la his-
tòria locals que abasta tot el territori
de parla catalana i que d’altra mane-
ra no s’hagués pogut assolir, ni pel
seu volum ni pels seus costos.

3. L’atenció al patrimoni desatès.
4. L’impuls a processos de patrimonia-

lització.
5. El predomini de la visió integradora

del territori i el seu patrimoni.
6. La tendència a fer el cicle integral de

la recerca gràcies a la xarxa de com-
plicitats.

7. La democratització del coneixement
i la participació ciutadana com a pla-
taformes per a la innovació en matèria
d’estudi i comunicació del patrimo-
ni.

23. ARRIETA URTIZBEREA, I. (ed.). 2008. Participación ciudadana, patrimonio cultural y museos,
entre la teoría y la praxis. Universidad del País Vasco, Bilbao. 






