El director
que no va poder ser
ra ha fet vinl anys que cns va deíxar Joan Regla i Campislol, fill de Bascara, caicdráíic de la Universilat de Valencia i primer director trustrat del CoMcgi Universitari de Girona. Durant molts meses, al comengament deis selanta, la seva dcsignació va semblar imminent, pero al capdavall va resultar' impossiblc. Per a la futura
universitat gironina, aquest fet - o l'abséncia del fct- és un deis episodis mes lamentables de la seva historia; per a Regla, va ser una sotragada molt dolorosa, el punt mes baix d'una
llarga U'nia ondulada que alternava les esperances amb cls desenganys. La gráfica vital de Fautor de
Comprendre el món amb prou fcines si ternaria a remuntar, tal com ho expressa el títol del Ilibre que
va deixar a mig fer: De comprendre el món a no entendre res.
L'historiador empordanés, cspecialitzat en els segles XVI i XVII, va excrcir un admirable mestratge a la Universitat de Valencia, on fou catedratic d'Hisloria Moderna i degá de la Facultat de Filosofia i Lletrcs. Segons Ricard García Cárcel, «fressá caniins d'obertura en una societat de mondlegs a crits i de silencis reprimits 1 marca una nova frontera a la universitat valenciana». Esdevingué,

en efecte, el mestre de tota una generado de valencians que han pogut dir d'ell: «Ens ensenyá a fer
historia, pero sobretot a viure-la, segons les coordenades básiqucs de üibertat i dignitat».
L'any 1971, el doctor Regla va deixar Valencia i es va incorporar a la Universitat Autónoma
de Barcelona, per tal d'atendre la proposta que se li va fer de dirigir el CoMegi de Girona. Un cop
entre nosaltrcs, va topar amb el poder polític i va redescobrir la seva ja oblidada «perillositat».
Les promeses fetes i el seu bon desig van estavcllar-se contra Tabsolutisme de Tautoritat provincia!, encamada peí governador civil Victorino Anguera. Malgrat tot, va servir el «seu» col-legi
fins a l'iiltim dia, com una mena de director in pectore acceptat per tothom menys per Fúnic que
tenia la potestat de barrar-li el pas. Tal com explica Josep Clara, «si la bona inlenció s'estavellá
davant un estrany mur d'incomprensió prou poderos, no li fou privat que fes classe a la nostra ciutat i ens demostrés les condicions que posse'ia per a la docencia i l'exposició de les qüestions que
se li plantejaven». Pero, com diu el mateix Clara, Regla no es va limitar a fer classe: «Tal volta
seria mes enccrtat de dir que no en va fer, si considereni la classe a la manera tradicional. Alio
fou, en realitat, un reencontré amb la ciutat i la seva geni». Reencontré que havia comen^at l'any
1967 amb el descobriment de Presencia i que va continuar amb la fidel vinculado al setmanari
durant els anys següenls.
Dues íVrwtges expressives
de la cordial humanitat
del doctor Regla.
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No hauriem de deixar passar mes temps sense explicar tot alio que cal saber de Joan Regla: la
categoría de l'historiador, la influencia del professor i la importancia del seu pas fugacíssim per la
nostra incipient/1/ma Maier.
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