ongrés en record
El 26 i 27 de novembre de
1993 es va celebrar a Girona,
convocat per l'Institut d'Estudis
Gironins i patrocinat per l'Obra
Social de la Caixa de Girona,
amb la col-laboració de diverses
institucions civÜs, académiques
i eclesiástiques, un congrés
d'homenatge al doctor Jaume
Maiqués Casanovas (Sant Martí
Vell, Madremanya 1906 Girona 1992), sola el títol
Cultura i societal a les ierres de
Girona. Amb aquest acte
académic, l'Institut, queja
s'havia proposat de reconéixer
el treball i els mérits de Terudit
canonge mentre era encara entre
nosallres, s'afegia a altres
entitats publiques i privades que
en els darrers dos anys havien
fet palesa la seva simpatia i
gratitud envers mossén
Marqués.
Certament, un acte com
aquest, en record d'un
personatge rellevant o d'un
col-laborador actiu, té tradició
en el si d'aquesta institució
gironina d'estudis. L'any 1981
hom dedica unes jornades a la
memoria de Caries Rahola;
anteriorment ja s'havien ofert
les contribucions aplegades en
els Annals que publica l'IEG a
la persona de Santiago
Sobrequés Vidal 1 el 1975 i el
1980 a Lluís BatUe Prats. En
aquests dos darrers casos uns
mots prelirainars a carree de
Pere de Palol evocaven una
"escola gironina d'historia" i les
diverses generacions que la
formarien, tot aproñtant el
reconeixement de la tasca deis
homenatjats per presentar una
imatge de continuitat i
permanencia. Mes recentment,
el 1992, la professora Dolors

Condom Gratacos rebé les
mostres d'una amistat i d'una
reconeixen9a generáis en les
jornades d'estudis clássics que
tots recordem.
En l'actualitat l'IEG avan9a
cap al cinquantenari de la seva
fundació, que hom podrá
commemorarel 1996. En aquest
període han aparegut una
trentena de volums á^Annals i
setze monografies, en la seva
major part d'ámbit local gironí.
Com a expressió de la
vinculado que I'uneix a la
ciutat, r i E G té la seu en el
Musen d'Historia Municipal;
igualment integra, junt amb els
altres centres d'estudis
comarcáis, el Patronat de
Cultura Francesc Eiximenis. El
setembre de 1992 una renovado
de l'equip dirigent es proposá
de donar "un nou impuls i
dinamisme a les activitats i el
paper social" de l'entitat. En
l'ámbit de l'edició, al costal
d'altres projectes, hom ha parlat
darrerament -i fóra bo que es
fes- de ractualització deis
índexs deis Annals.
Si ens referim
especfficament a les sessions
del congrés - q u e , d'altra
banda, tingué lloc en un any
molí atapeit de convocatóries
d'estudis histories-, les
comunicacions es distribuíren
en qualre seccions. La
d'arqueología i historia de
l'art, que comptá amb una
ponencia de Joan Ainaud de
Lasarte, fou la mes
concorreguda; la historia local,
de la ponencia de la qual no es
pogué encarregar a darrera
hora Josep Eontana, com
s'havia anunciat, fou
introduída per Gabriel Roura
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anib un esbós bibliográfic del
doctor Marqués i foren 18 les
comunicacions inscrites; peí
que fa a la secció d'historia de
l'Església, amb 10 participants,
hi actúa de ponent mossén
Antoni Pladevall, que parla
sobre els Montrodon, bisbe de
Girona al segle XIV;
• .
ñnalment, en Támbit
arxivíslic, on la concurrencia
acaba resultant molt reduida,
Ramón Alberch s'havia ocupat
de la ponencia, tot resseguint
revolució i l'estat actual
d'aquests centres de
^
documentació a Tarea de
Girona.
En conjunt, 115 persones
s'hi inscriviren i el nombre de
comunicacions presentades
ratUá la seixantena, d'un ámbit
territorial que abra^ava
básicament el pía de Girona,
amb la ciutat (de molt, la mes
tractada), TEmpordá i la Selva.
Cronologicament, els períodes
mes estudiáis corresponen a la
historia antiga i a la medieval
(en aquesta especialment l'art);
l'explicació sembla trobar-se,
d'una banda, en les excavacions
arqueológiques que es van
realitzant en nombre creixent i,
de l'altra, en la riquesa deis fons
documentáis i museográfics que
teñen Girona i la seva
demarcació. Ambdós ámbits
reclamen a hores d'ara, a la
vista de la producció i la
progressiva presencia en tota
mena de miscel-lánies locáis i
comarcáis, mes publicacions
especifiques on puguin
desplegar-se, amb comoditat i
garantía d'atényer e! seu públic
natural, els resultats de les
nombroses recerques que avui
es generen.
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D'altrabanda, ais beneñcis
que aquesta mena d'actes poden
representar, en materia de
relacions interpersonals i de
contactes cientíñcs entre els
estudiosos que s'hi apleguen, de
noves informacions i de síntesis
suggeridores, cal afegir-hi aquest
cop Tassentameni, sobre bases
mes solides encara, de Tactual
moment de Tlnstitut, un institut
que complia un deure de gratitud
envers el doctor Marqués, com
havia fet envers altres persones,
ja ho déiem; que congregava un
bon estol d'invesiigadors entorn
d'una proposta temática molt
oberta, on tothom podia, si ho
desitjava, encabir-se bé; i que
posava en práctica una iniciativa
que, sens dubie, ha de contribuir
a afavorir-ne li, projecció cap al
futur. Les parau'es fmals de Pere
de Palol tingueren aquest dring i
advocaren per un paper rellevant
de Tentital en la nova Girona
universitaria.
Tant la nombrosa
parlicipació assolida, í.-iiit d'una
amplia i efica^ difusió previa,
com la voluntat decidida de
publicar amb immediatesa les
actes del congrés, refermen el
compromís adquirit per la junta
actual de donar continuilat i
aportar innovació, en dosis
equilibrades, a una institució
com TIEG, que ha tingut en el
passat, i atresora avui, una
trajectoria notable d'edicions
erudites i de vida cultural per a
la ciutat de Girona i la contrada
circumdant, a les quals Jaume
Marqués consagra la seva labor
d'estudiós i d'home d'Església.
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