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“Tots els noms” vol vertebrar la recerca sobre la II República, la Guerra Civil i el franquisme al Penedès 
Vilafranca celebra dimecres la Festa de la Música amb tres escenaris funcionant a l’hora 
Arriba a l’Auditori Pau Casals el muntatge ‘Les dents del gat’, inspirat en setze poemes 
Calima, el Festival de Músiques de Vilafranca, inclourà 21 concerts entre el 29 de juny i el 8 de juliol 
  

  “Tots els noms” vol vertebrar la recerca sobre la II República, la Guerra Civil i el franquisme 
al Penedès  

El projecte de recerca i divulgació històrica de l’IEP comprèn de 1931 a 1978 i té el suport de moltes institucions  



 
Ramon Arnabat, que a la fotografia apareix acompanyat de Neus 
Oliveras, va presentar el projecte a Vilafranca, al Vendrell -on 
correspon aquesta imatge- i a Vilanova  

PENEDÈS  

J.Romeu  

Fruit d’una iniciativa de l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP), avalada 
per la Direcció General de Recerca de la Generalitat, Memorial 
Democràtic, Centre d’Història Contemporània de Catalunya, la 

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Museu de Vilafranca-
Museu del Vi i centres d’estudis locals del Penedès, aquesta setmana s’ha presentat Tots els noms, un projecte 
per a la recerca, recuperació de la documentació i divulgació centrat en el període 1931-78 en l’àmbit de l’Alt i 
el Baix Penedès i el Garraf. L’historiador Ramon Arnabat, vicepresident de l’IEP i director científic del projecte, 
ha explicat que Tots els noms parteix de l’interès creixent per a la recuperació de la memòria històrica en el 
període cronològic que comprèn la Segona República, la Guerra Civil, el règim franquista i el sorgiment de 
l’oposició antifranquista fins a la transició democràtica. El projecte, ha afegit Arnabat, tindrà quatre anys de 
vigència -entre el 2006 i el 2009- i preveu promoure tres accions de manera simultània: la recerca, la 
recuperació de la documentació i la difusió a través de publicacions, exposicions o material audiovisual. Una 
part central del projecte, ha assenyalat l’historiador penedesenc, és la creació d’una gran base de dades amb 
els noms de persones que durant el període estudiat vagin tenir algun tipus d’activitat pública o vagin adquirir 
notorietat com a regidors, alcaldes, represaliats polítics o sindicalistes, entre d’altres activitats. A través 
d’aquesta pàgina web -www.totselsnoms.org- es podran consultar els treballs de recerca efectuats, a la 
vegada que s’obrirà a la participació ciutadana per tal que els penedesencs puguin fer les seves aportacions, ja 
sigui fent propostes o fent pública documentació.  

Quatre anys de vigència  

En els quatre anys de vigència d’aquest projecte, Arnabat ha explicat que els dos primers se centraran a 
treballar en l’àmbit de la Segona República i la Guerra Civil, mentre que en el bienni 2008-09 la recerca se 



centrarà en la dictadura i l’oposició antifranquista. Així, dins de les propostes a realitzar durant aquest any, 
Ramon Arnabat ha assenyalat l’edició d’una monografia titulada Els joves i la II República i la Guerra Civil al 
Penedès, que inclouria una selecció de treballs de recerca de batxillerat realitzat pels alumnes dels instituts del 
Penedès. Per a Arnabat, és molt important veure com els joves miren cap enrere. Aquesta acció concreta 
compta amb un ajut de 12.000 euros de la Direcció General de Recerca del Departament d’Educació i 
Universitats de la Generalitat: “Val a dir que l’anterior director general, Xavier Hernández, va mostrar un gran 
interès en aquest projecte.” Una de les característiques del projecte Tots els noms, ha remarcat Arnabat, és el 
seu caràcter obert, ja que, a banda de promoure treballs de recerca, també es preveu col�laborar amb altres 
treballs de recerca sobre aquest període promoguts des d’altres institucions. En els dos darrers anys, ha afegit 
Arnabat, han aparegut moltes iniciatives en el conjunt del Penedès, però moltes d’elles no han tingut una 
difusió adequada més enllà d’un àmbit local. En aquest sentit, un dels objectius de Tots els noms és acollir 
totes les propostes de recerca que puguin anar sorgint i donar-los projecció al conjunt del Penedès i de 
Catalunya, així com oferir assessorament als investigadors que treballin algun aspecte relacionat amb aquest 
període. Precisament, Ramon Arnabat ha destacat que hi ha una sèrie d’eixos temàtics per anar fent 
investigacions que es podran anar desenvolupant a mesura que es puguin anar trobant col�laboracions 
d’institucions, historiadors i centres de recerca d’àmbit universitari: “Si hi ha un projecte amb cara i ulls, des 
del projecte Tots els noms mirarem de fer d’intermediaris per obtenir recursos i un finançament adequat.” 
Arnabat preveu que, així que es vagin signant convenis amb institucions, es pugui crear una mena de consell 
per fer un seguiment del projecte. Igualment, l’historiador penedesenc preveu que el projecte Tots els noms 
acabi sent dipositari d’algun tipus de documentació -escritat, oral o visual- i, en aquest cas, un cop utilitzada, 
es posarà sota custòdia de l’arxiu o museu de referència de cada comarca. Pel que fa a les publicacions, 
Arnabat ha fet notar que es donaria preferència als treballs de recerca o bé a les memòries d’un conjunt de 
persones que aportin una visió global sobre aquest període.    

 


