inquanta anys
d'Estudis Gironins
El darrer any 1996,1'Institut
d'Estudis Gironins (lEG) va
complir cinquanta anys. Fundat
el dia 4 de gener de 1946, enmig
del mes absoiut desert cultural
que en aquelts difi'ciis anys de la
immediata postguerra vivia la
ciutat de Girona, la seva acció
inicial va consistir a editar un
seguit de treballs de recerca en
l'ambit de la ciutat i de la
provincia, preferentment de caire
humanista, recollits en una
publicació anomenada Aniials.
Efectivament, el primer número
de la nova revista Annctls va
aparéixerel mateix any 1946
amb 16 articles, una crónica,
notes bibliográftques i noticies,
tot plegat encapí^alat per un
portic del primer presidenl de
r i E G , Tomas Carreras i Artau, el
qual hi publicava també un
treball sobre Francesc Eiximenis.
En el portic, ei president de
rinstitut recenfment constitui't es
feia resso del solemne acte que
va teñir Iloc al Saló de Sessions
de la Dipiílación Provincial, sota
la presidencia del Sr. Miquel
Cuesta. Com no podia ser d'altra
manera en aquella época, els
acords presos en la sessió
constituent foren, entre d'altres,
posar rinstitut sota el patronatge
de la Diputado, constituir una
Junta d'Honor, formada per les
principáis autoritats de la ciutat, i
una Junta de Govem provisional,
sota la presidencia del citat
Tomás Carreras. Segons explica
Carreras, ell va ser mereixedor
del nomenament per servir de
pont entre dues generacions
d'estudiosos de la historia local,
la generado de la Revista de
Gerona, ais col-laboradors de la
qual, representants de
l'anomenada Escola Histórica de

Revista de Girona / ni'im. 184 ^ert'inbrc - ucrnlirt' I9'-Í7

Girona dedica un record - E .
Claudi Girbal, J. Botet i Sisó,
entre d'altres-, i les joves
promocions del moment, com ara
Ll. Pericot, Vicens Vives i S.
Sobrequés.
El primer volum
deis «Annals»
En el moment de la seva
fundació, I'IEG aspirava a
continuar l'obra de Pesmentada
Revista de Gerona, a la qual se i¡
relia homenalge mitjan9ant la
publicado en el primer volum
deis Annals d'un índex d'autors i
matéries elaborat peí Sr. Lluís
Batlle. el primer secretan de
rinstitut i, mes tard.
vicepresident fíns a l'any del seu
traspás el 1983.
Finalment, en el mateix acte
de constitució es van aprovar
provisionalment els estatuts,
pendents de ratificació si se
superava defmitivament el marc
legal establert.
En la nómina de
col-laboradors d'aquest primer
volum deis Annals apareixen les
signatures de la majoria deis
socis fundadors de l'esmentada
jove generado i. per tant. deis
integrants de la primera Junta de
Govern. Alguns d'aquests noms,
com ara Lluís Batlle i Prats.
Pelagi Negre i Pastell, i Lluís
Pericot i García, han conduít les
regnes de ITnstitut durant mes de
la meitat de la seva vida activa.
Cal remarcar també la
incorporado a la Junta de
membres de fora de Girona: el
Dr. Corominas, de Banyoles, i
Ramón Reig, de Figueres. que
responia a la voluntat des deis
inicis de transcendir els límits de
la ciutat.

«Annals»
i Serie Monográfica
Durant aquests cinquanta
anys. l'aclivitat de i'lnstitut ha
eslat centrada en la publicació
anual deis Annals i. d"en(;á Tany
1947. de la Serie Monogrctfica. el
primer número de la qual va ser
Ui Biblioteca de la Catedral de
Gerona desde su origen liosta la
imprenta, obra del citat Lluís
Batlle; 36 volums deis Annals i
16 de la Sc'He Monogrcifica és el
balan^ que ITnstitut oiereix
d'aquests cinquanta anys
d'cxisténcia quant a Tedició de
treballs historiográfics. El
contingutd'aquestes
publicacions, referit sempre a
recerques en l'ámbit de la historia
local, .sobretot, de prehistoria i
d'arqueologia, d'historia i
d'história de l'art, supo.sa una
ingent aportació al coneixement
de la nostra historiografía i no
només en el marc estrictament
local. La documentació
exhumada que apleguen les
pagines deis Annals, els treballs
pioners sobre diferents temes i, en
dcUnitiva, les contribucions a la
historia local que s'hi han
acumulat al llarg d'aquests anys,
constitueixen la millor carta de
presentació de ITEG.

Una acció discreta
És evident que la vida de
ITnstitut no ha estat regular ni
sostinguda, per bé que des de la
fundació només ha tingut tres
presidents. Sempre s'ha mogut
enmig d'una migradesa
económica que moltes vegades ha
impossibiiitat complir amb
i'obligació autoimposada de
publicar un Ilibre áe\^ Annals a
9 Í47M

l'any. Els costos de I'edició es
cobrien amb les aportacions
iniciáis de rAjuntament i,
sobretot, dei Consejo Superior de
hivesíifiaciones Cienlíficas, a
través del Puíronato José María
Quadrado, i de la Diputació,
d'en9á el 1963 per mitjá del

Tabemer. La reintroducció de la
llengua catalana en els treballs
historiografics va ser ja imparable
a partir d'aquesta data. Soviiiteja el
cátala en els continguts del número
divuit deis anys 1966-1967. amb
treballs de Tomas Noguer, Emest
Lluch, i altres; del número dinou

editorial; cal recordar els
congressos organitzats per PIEG
en homenatge a Jaume Marqués i
a Pere de Palol, sota els lemes
respectius de Cultura i Societat a
les Ierres de Girona -Actes
publicades en els volums 34
(1994) i 35 (1995) deis A/ma/s-, i

Patronal de Cultura Francesc
Eiximenis, al qual I'IEG encara hi
ha estat sempre adherit.
D"alti'a banda, no hi ha hagut
mal dins la seva línia d'actuació
l'intent de transcendir aquests
objeclius molt precisos i dedicarse a altres camps de la vida
académica o social. Durant molt
de temps, les pagines deis Aniials
han estat l'única plataforma
existen! a la ciutat per donar
sortida ais treballs deis joves
investigadors, tant de la
universitat, professors i ilicenciats,
com deis ensenyants deis instituts,
aficionats i interessats en general
per la historia local. Eren temps
aquells en qué les institucions no
havien entrat en el terreny de
Tedició. La Diputació publicava i
segueix publicant la seva Revista
de Girona, heretera de la vella
Revista de Gerona, amb
continguts mes de caire divulgatiu
que no pas les pagines deis
Annals. per bé que també s'hi
poden trobar documentáis estudis
sobre historia i historia de l'art,
redactáis per aulors que publiquen
assíduamenl a la revista de
r Instituí.

(1968-1969), amb aportacions de
Lluís Ballle, i del vinl (1970-1971).
amb articles de Josep M. Marimon
i Pere Caner, entre d'altres. D'en^á
el 1974-75. amb la publicació del
número vint-i-dos, coincideni amb
l'inici impitrable de la
normalització democrática del país,
els treballs en cátala abastaven
prácticament la lotalitai del
contingut deis Annals.

Hispánia i Roma. D 'August a
Carlemany, les Actes del qual es
troben en premsa. Justameni el dia
6 de maig de 1996, quan es
compilen els 50 anys de la primera
sessió de Junta de l'lEG, es van
presentar les Actes del primer deis
congre.ssos citáis en el marc de la
conferencia del Cronista Oficial de
la Ciutat, Enric Mirambell: L'lEG,
50 anys d'itinerari cultural a la
ciutat de Girona, i del programa
previst d'activitats a rentom
d'aquesta efeméride. d'entre les
quals cal remarcar Tedició deis
índexs deis Annals, ara en premsa.

La crísi i ta represa

Els "Annals"
iidnals.
comimutdors
deis "Anales"
de 1946
la haix).

Consolidado i catalanitzacíó
B j i o i A n ciumncAj
LOh noh-mcui. DE i m o t u

Lluís Pericot i García va ser el
segon president de PIEG des del
:£s
£S
I955finsal 1978. Va ser un
. ESTUDIOS
periode de consolidació i de cértá
iNS£5
regularitat dins l'estancament
generalitzat durant les décades deis
cinquanla i seixanta de les nostres
institucions. D'una manera
imperceptible i sense escarafalls, a
U 1
partir deis anys 1964-1965, en el
número disset deis Annals, van
XLVI
aparéixer els primers treballs
publicáis en cátala, tres en concret
del mateix autor: Ferran Valls i

í
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La reinstaurado deis estudis
universitaris a Girona i també
rarrancada de 1'activilat editorial
de les institucions publiques i
privades o, el que és el mateix, la
pérdua per parí de Tlnstitul de la
plataforma gairebé única a la
ciulal en l'aplec deis treballs de
recerca deis historiadors locáis, va
fer entrar en crisi la institució,
decadencia perceptible ja des de
mitjans de la década deis seixanta
en qué apareixia continuadament
un número deis Annals cada dos
anys. Per bé que aquesta aparició
bianual s'ha mantingut forga
habitual fins fa dos anys, els inicis
deis anys setanta i deis noranta han
marcat dues etapes de renovació i
1
de revifalla. La primera, amb la
i
incorporació a la Junta de Govem
d'una nova generado
d'historiadors: J. Sobrequés, Ll.
M. de Puig, J. Nadal, etc. -sota el
guiatge del tercer president, Pere
de Palol; i la segona, arran de la
celebració l'any 1992 de
l'Assemblea General en qué es
van aprovar els nous estatuís i va
ser elegida una nova Junta de
Govem. amb noves
incorporacions, com ara les de J.
M. Nolla, X. Alberch, J. Vila, etc.
Aquesta darrera etapa ha estat
intensa en activitats i en volum

El local, objectiu pendent
L'lEG treballa ara amb la
mateixa voluntat de servei que en
els temps fundacionals i mai havia
dut a terme una activilat tan
intensa com Tactual. Té
mancances ¡mportants, pero,
d'infraestructura que no íi
permeten desenvolupar lot el seu
potencial organitzatiu i de trebali.
De fel, rinstitut no ha tingul mai
un local propi on allotjar la seva
importaní biblioteca
especialilzada en historia local, on
disposai' d'una sala de reunió i on
instal'lar els seus propis servéis de
gestió. Fins ara no ha pogut
disposar mai d'uns espais
individualilzats que, a banda de
les funcions descriles,
esdevinguessin el referent físic i
localilzat en l'espai de la ciutat,
qüesdó básica per a tola entitat
amb personalital propia com
riEG. L'actual Junta de Govem té
aquest objecüu com a prioritari en
el seu programa de trebali, i ben
segur que fará els possibles
perqué sigui una realitat ben aviat.
PERE FREIXAS
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