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Excepte l‘Alfons el Vell de Gan-
dia i el Centro de Estudios Re-
quenenses, nodrits pels pressu-
postos municipals, la resta dels
centres esmantenen amb la quo-
ta anual dels socis —de 12 a 35
euros— i alguna subvenció. Un
dels més potents és l‘Institut
d‘Estudis Comarcals de la Mari-
na Alta, amb 750 socis i un pres-
supost de 55.000 euros. El del
Maestrat té 600 socis; el de
Camp de Morvedre, 480; el de la
Vall d‘Albaida en té 300; el de
l‘Horta Sud, 200, el de l‘Horta
Nord, vora un centenar…

Però, el voluntarisme d‘aques-
ta gran base social amant del
seu territori no ha obtingut el
suport de l‘administració valen-
ciana. No hi ha un índex general
dels centres d‘estudis. No hi ha
cap lloc, ni físic ni virtual, on es
puga consultar tota la bibliogra-
fia conjunta produïda al llarg
d‘aquests anys. S‘editen revistes
enmoltes comarques, però, amb
el mateix confinament territo-
rial que la resta de les publicacio-
ns. Algunes de les seues webs
són tan sols presencials i molt
pocs centres estan presents en
les xarxes socials, com Facebook
o Twitter. "Hem anat per lliure,
ens hem conegut per lliure i, de
vegades, pel que ix en la prem-
sa", es lamenta Francesc Martí-
nez, president de l‘Ideco de l‘Hor-
ta Sud. "No hem tingut una
institució superior que canalitza-
ra les activitats, com la Coordina-
dora de Centres d‘Estudis de Par-
la Catalana que hi ha a Catalu-
nya". "El problema", raona Josep

Vicent Frechina, president de
l‘Ideco de l‘Horta Nord, "són els
recursos humans. Treballem
voluntàriament i estem espre-
muts al màxim".

Hi ha hagut alguns intents de
coordinació. L‘any 2000 es va
crear la Federació d‘Instituts
d‘Estudis Comarcals Valencians,
però, sense massa èxit. El mateix
any, a les comarques centrals, va
nàixer la Xarxa d‘Instituts d‘Estu-
dis Comarcals, que, almenys, edi-
ta periòdicament l‘Espai del lli-
bre, que recull les novetats de la

Costera, l‘Alcoià, la Marina Alta,
la Safor i la Vall d‘Albaida.

Si fins ara la desvertebració
ha estat tan significativa, què
passarà ara, amb la crisi
econòmica? Tots els centres te-
men una gran retallada pel que
fa a les poques subvencions que
reben i una caiguda del nombre
de socis, perquè, a més, no s‘ha
produït un relleu generacional.

En un nou intent de salvar la
gran tasca cultural mampresa
des de la societat civil a les co-
marques, la Universitat de Valèn-

cia, mitjançant el vicerectorat de
Participació i Projecció Territo-
rial, s‘ha oferit a centralitzar el
contacte entre totes les entitats,
constituir una comissió mixta de
treball i editar un catàleg únic de
les publicacions, que estarà dis-
ponible en el web http://projec-
cio.uv.es. El primer pas es va fer
el passat 25 de novembre en una
trobada a València. "Falta coor-

dinació, hi ha un excés de volun-
tarisme i poca professio-
nalització dels gestors, i s‘ha d‘in-
centivar l‘entrada de nous socis",
va resumir el vicerector Jorge
Hermosilla. De suport logístic en
tindran, però no econòmic, atés
que la mateixa Universitat de
València viu les retallades, "ajus-
taments", en llenguatge política-
ment correcte.
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Una coordinació difícil
La Universitat de València ofereix suport logístic als instituts comarcals

L a recent commemoració
del centenari de l'Expo-
sició Regional Valenciana

del 1909 ha deixat un rastre de
publicacions. En molts casos,
han tingut un caràcter evocatiu
que no podia amagar una certa
voluntat d'inspirar en el lector
—o en l'espectador: les velles fo-
tografies dels edificis modernis-
tes són un bon recurs per a em-
bellir la memòria i la imagi-
nació, fins i tot per a distraure-
les i desviar-les de les qüestions
essencials i conflictives— la idea
d'un èxit somiat, d'antecedent
romàntic, il·luminat a mà, dels
"grans esdeveniments" que en
la nostra trista actualitat havien
de portar l'economia valenciana
a les màximes altures.

Enmig d'aquesta bibliogra-
fia, sovint producte de l'autosa-
tisfacció més miop, destaquen
alguns llibres, entre els quals
n'hi ha aquest d'editat per Publi-
cacions de la Universitat de
València: La regió de l'Exposició.
La societat valenciana de 1909,
com a resultat d'unes jornades
celebrades al Muvim, quan
n'era director Romà de la Calle.

Coordinat amb una estratègia
hàbil i adequada per Ferran Ar-
chilés, conté estudis d'ell ma-
teix i d'altres historiadors de
promocions i escoles distintes,
convocats a aportar, cadascú
des de la seua àrea de coneixe-
ment, una visió rigorosa i ben
documentada entorn d'unamos-
tra que tingué moltes cares i di-
mensions, a banda de l'eco-
nòmica, estrictament, ja que el

programa inclogué un ventall
ampli de possibilitats i ofertes
per tal d'aconseguir un públic
extens i divers.

Així, la qüestió nacional (Fe-
rran Archilés), el sistema polític
(Ramir Reig), la relació amb la
ciutat (Josep Sorribes), el catoli-
cisme polític (Rafael Valls), el
teatre i l'espectacle (Antoni Tor-
dera), la Renaixença valenciana

(Rafael Roca), la ciència i la sani-
tat (Josep Lluís Barona), l'etno-
grafia (Robert Martínez Canet),
la guerra al Marroc (Francesc
Martínez Gallego) i la presència
del cinema incipient en
l'Exposició (Marta García Ca-
rrión) són els capítols que abra-
cen en gran mesura la realitat
complexa d'una societat valen-
ciana immersa en un procés de
canvis propis i, alhora, en el de
la reformulació de l'Estat espan-
yol, després de la pèrdua del po-
der colonial a l'Amèrica Llatina
i a les Filipines. És a dir, enmig
d'una crisi profunda, ben pocs
decennis després de la
Restauració i només cinc anys
abans de l'inici de la Gran Gue-
rra. En llegir cada capítol, i so-
bretot després d'haver-los lle-
gits tots, sorgeix amb claredat el
fet que l'Exposició establia una
frontera entre etapes; o una
frontissa; era un moment que
preludiava grans canvis, tot i
que molts quedarien frustrats.

Per damunt del caràcter es-
pecialitzat, aparentment reser-
vat a un públic restringit, el vo-
lum proposa una interpretació
compartida, plena d'interés, en-

torn d'episodis carregats de
transcendència i que, per això
mateix, reclamen l'atenció de
qualsevol persona que vulga en-
tendre les bases econòmiques,

polítiques socials i culturals —fe-
bles i insegures— sobre les
quals va transcórrer el segle XX
valencià i de les quals el país
actual no se n'ha desfet del tot.
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L’EXPOSICIÓ REGIONAL VALENCIANA DE 1909

Il·lusions i desil·lusions d’un esdeveniment
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Trobada de la Universitat de València amb els instituts d’estudis
comarcals el passat dia 25 al Jardí Botànic. A l’esquerra, un alt forn

antic que forma part del patrimoni siderúrgic de Sagunt. / jesús císcar

FRANCESC PÉREZ I MORAGÓN

Coberta del llibre sobre l’Exposició Regional i el seu context històric.

L’Exposició establia
una frontera
entre etapes; o una
frontissa
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