
CENTRE D'ESTUDIS DE LA REVOLUCI~ FRANCESA 
I LES GUERRES NAPOLE~NIQUES 

Al llarg de tres anys d'existbncia, el CERF ha vingut mantenint el seu doble 
objectiu: vincular-se a l'impuls que l'ocasi6 del bicentenari de la Revolucib france- 
sa proporciona a la historiografi europea, i potenciar estimuls i mitjans per a la 
recerca sobre l'impacte i el proces revolucionari a Espanya i a Catalunya en el pe- 
riode comprbs entre les darreries del s. XVIII i el primer t e r ~  del XIX. 

Per aixb, el CERF, des del curs 1984-85, ha dut a terme eis passos següents: 
- Organitzaci6 de dos cicles de conferbncies amb la participació de destacats 

especialistes internacionals ("La Revolucid Francesa i el seu impacte a les revolu- 
cions burgeses europees", amb Vovelle, Ayrnes, Church i Bertaud -marq1985-; 
"La Revoluci6 francesa i la seva influbncia a les societats ibbriques j meditem& 
nies", amb Joseph Pdrez, Pbronnet i Jobim -febrer 1987-). 

- Dotaci6 d'un fons documental i bióliogrdfic -dipositat a la Biblioteca de la 
Facultat de Lletres de la UAB-, per a l'adquisici6 del qual es compta parcialment 
amb un ajut de la CAICYT. 

- Elaboraci6 d'una base de dades dels fons documentals que sobre :&poca 
existeixen als arxius locals de Catalunya. 

- Endegament de coHaboraci6 i projectes conjunts amb equips de treball de 
les universitats de Montpeller (prof. Peronnet), Florbncia (prof. Mastellone), Com- 
plutense (prof. Gil Novales), "Maison des Pays Iberiques" (prof., J. Pbrez), així 
com amb 1'Institut Frangais de Barcelona. 

- Potenciaci6 al Tercer cicle al Departament d'Histbria Moderna i Contempo- 
rMa de la UAB d'un b b i t  entorn de la tematica "Estat i revolució". 

Projectes immediats 
Juntament amb el desenvolupament i la culminaci6 dels h b i t s  que acabem 

d'apuntar, el CERF es proposa per als dos propers cursos la reaiitzaci6 dels pro- 
jectes següents: 

Curs 198 7-88: 
- Publicaci6 d'un primer volum recollint les principals aportacions als cicles 

de conferbncies organitzats pel CERF. 
- Participaci6 de diversos especialistes en el curs sobre "Estat i Revoluci6" 

(entre ells: M. Ardit, L. Domague, A. Gil Nqvales, M. Pbronnet). 



Curs 1988-89: 
- Publicaci6 d'un segon volum en el qual es recullin les aportacions fetes a les 

activitats programades pel CER F. 
- Cicle de conferencies sobre l'actualitat del debat historiogrific entorn de la 

Revoluci6 francesa (previst entre marG i maig de 1989; organitzat conjuntament 
amb YInstitut Franqais de B.). 

- Celebraci6 a Barcelona (primera setmana de maig) del colloqui organitzat 
conjuntament amb Montpeller i Florencia sobre el Jacobinisme, amb la temitica 
especifica de: "Jacobinisme i Contrarevoluci6 (Catalunya, Espanya i les Colbnies 
d' America)". 

- Celebraci6 d'unes Jornades d'Histbria Local sobre la Catalunya en temps de 
la Revoluci6 i de les Guerres Napolebniques (1 989). 

* * * 
Convocatbries 

El CERF fa ja des d'ara una crida a totes aquelles persones i institucions que 
s'interessin per collaborar o participar en algun dels seus projectes, perque es posin 
en contacte amb alguna de les persones que en formen part, o amb aquelles les da- 
des de les quals facilitem més avall. 

El CERF vol aprofitar I'ocasió per estimular especialment a les institucions 
(museus, arxius, ajuntaments, centres d'estudis i/o d'ensenyament ...) a prendre ini- 
ciatives de cara a la commemoraci6 del Bicentenari de la Revoluci6 Francesa, orga- 
nitzant, per exemple, exposicions, debats, cicles de confer&ncies, cicles de cinema, 
etc. Així mateix,el CERF s'ofereix per prestar l'assessorament que es cregui opor- 
tú. Igualment es compromet a difondre públicament -a nivell universitari i d'opi- 
ni6 pública, així com respecte de la Comissió Internacional per a la commemora- 
ció del Bicentenari de la Revolució Francesa- totes aquelles iniciatives que li si- 
guin comunicades (es preveu una primera informació per al mes d'abril, que podria 
incloure tots els comunicats rebuts fins aquell moment). 

Colloqui sobre "Jacobinisme i contrarevoluci6 (Catalunya, Espanya i America)" 
- Colloqui integrat en el que de forma "itinerant" se celebrara a Barcelona 

(primera setmana de maig 1989), Florencia (juliol 1989) i Montpeller (agost 1989), 
sobre "El jacobinisme al Midi Franc&, a Itilia i a Espanya". Coblabora en la seva 
organitzaci6 la Societat Catalana d7Estudis Histbrics. 

- Les propostes de comunicaci6 es poden adrecar a la secretaria del CERF 
(prof. Joan Serrallonga). El CERF es reserva la possibilitat de selecció, en funció 
del nombre de propostes rebudes -donant prioritat a les que s'hagin rebut primer 
i a les que s'adaptin més directament al tema específic de la convocatbria de Bar- 
celona. 

- Tota proposta de comunicaci6, juntament amb el títol, haura d'anar acom- 
panyada d'un breu resum sobre el seu contingut (unes 100 paraules). 

- Les comunicacions presentades no podran excedir d'una exposició oral de 
25 minuts. 

- Les actes seran publicades conjuntament amb les universitats de Montpeller 
i Florencia. 



Jornades d'estudis locals sobre la Catalunya de la revoluci6 i de les guerres napole- 
bniques 

- Jornades a celebrar dins de l'any 1989. 
- Les propostes de comunicaci6 poden adregar-se a la secretaria del CERF 

(prof. Joan Serrallonga), juntament amb un breu resum sobre el seu contingut 
(unes 100 paraules). 

- Les comunicacions no podran excedir d'una exposici6 oral de 15 minuts. 

El CERF estal impulsat pels següents professors del Departament d'Hístbria 
Contemporhia de la Universitat Autbnoma de Barcelona: Josep Fontana, Esteban 
Canales, Irene Castells, Lluis Roura i Joan Serrallonga. 

Per contactar amb el Centre, pot adregar-se la correspondencia a la seva secre- 
taria: 

Joan Serrallonga 
"Centre #Estudis Revolució Francesa" 
Departament d'Histbria Moderna i Contemporhia . 

Universitat Autbnoma de Barcelona 
08 193 Beliaterra (Barcelona) 

O be telefbnicament, marcant els telfs. 692 02 00, 692 02 58: Joan Serrallonga, 
ext. 1238; Lluis Roura, ext. 1285. 

LA CONSTITUCI~ DEL C.E.H.T. 

El passat mes de juny va tenir lioc a Terrassa l'assemblea constitutiva del 
Centre &Estudis Histbrics de Terrassa. El C.E.H.T. neix amb la intenci6 d'omplir 
un doble espai de cara a totes aquelles persones relacionades amb el món de la His- 
tbria. D'una banda, el C.E.H.T. pret6n donar suport a tots els historiadors que 
realitzen una tasca docent posant ai seu abast els recursos necessaris per dur a ter- 
me i millorar el seu treball i donar a coneixer el passat de la ciutat i la seva comar- 
ca. D'aitra banda, es te el propbsit d'estirnular, facilitar i coordinar els esforgos en 
el terreny de la investigacid tant dels estudiants com dels llicenciats. Amb aquest 
objectiu s'estan constituint diferents comissions segons les alrees de treball (histb- 
ria antiga, medieval, museus, didilctica ...), comissions que compten amb el suport 
de l'arxiver de la ciutat, Pere Puig. 

ASSOCIACI~ D'AMICS DE LA BIBLIOTECA POBLICA A ~ S  

Des del passat 21 de setembre un grup d'historiadors i altres persones, preocu- 
pats pel deteriorament que pate'ix la biblioteca pdblica Ariis i conscients de la 
importhcia que t6 per la vdua del seu contingut, sobretot pel que fa referencia al 
fons bibliogralfic, ens hem constituit en associaci6 per tal d'assegurar la defensa 
dels interessos de la instituci6 esmentada. La nostra finalitat 6s fer condixer i acos- 



tar el ric patrimoni cultural de la biblioteca als ciutadans i als estudiosos de casa 
nostra i d'arreu del món, ampliar-10, garantir la seva conservació i posar-10 en con- 
dicions més favorables per a l'us collectiu. D'altra banda, l'associació promourl 
tota mena d'activitats, conferencies i debats, colloquis, exposicions, edició i difu- 
si6 de guies, catdegs, cartells, opuscles i publicacions diverses. Esteu tots convidats 
a participar-hi. Ens reunim els dilluns a les 18 hores a la mateixa biblioteca: Pas- 
seig de Sant Joan, 26, principal.. Telefon 232 54 04.08010 Barcelona. Us hi espe- 
rem. 




