JOAI\l PUIGBERT
Historiador i amic
RES NO ÉS TAN DESAGRADABLE com el fet d'haver d'escriure sobre la pérdua d'un amic. En el cas
de Joan Puifíberc, company de feina i d'inqiiiecuds, s'hi afef;eix, encara, la circumstancia de la desaparició stibtada que la mes punyent el cup i menys explicable el comiat.
Menys justificat, perqué darreratnent -a parer meu- presentava mes bon aspecte físic. Des de
feia sis anys, cada estiii féiem una sortida ais Pirineus i enguany caminava mes, perqué havia dcixat de fumar. Havíem anac a l'estany de Malniu, al Balandrau, a les Bullüses, a Ulldeter i a les
gorgues de Caranda. La fita mágica del Canigó ens quedava pendent, i aquest estiu fou el nostre
repte. Per manca d'informació precisa sobre ei servei de jeeps que condueixen al xalet de Cortalets, el 13 d'agost no poguérem fer la muntanya i haguérem de canviar la ruta prevista per la del
puig de Tres Esteles. Viiit dies després, pero, repetírem la sortida, perqué en Joan insistí que calia
acomplir Tobjectiu inicial. Ens hi acompanyá, aquesta vegada, la Rosa Congost, i ascendírem a
la Pica per l'itinerari clássic, que passa per la font de la Perdiu i el puig Jofre. De retorn a Girona,
en Joan estavasatisfet d'haver coronar la muntanya mítica de la nostra literatura popular i ja
féiem plans per a ¡'estiu vinent... que no podran realit:ar-se.
Nascut a la Bisbal d'Empordá ei 1944, en Joan Puigbert va formar-se al seminari de Girona i
a la Universitat Gregoriana de Roma, on cursa els estudis d'historia. Després es Ilicenciá (1975) i
es doctora (1985) en filosofía i lletres (secció d'Historia) a la Universitat de Barcelona. La seva
tasca docent mes continuada -durant vint anys- Texercí a ¡'Escola Universitaria de Mestres i,
posteriormenc, a la facultat de Lletres de la Universitat de Girona.
Com a bistoriador va fer aportacions importants sobre tres aspectes de la nostra historia contemporánia: el sexenni democrátic, la formació del magisteri i els anys de la Restauració.
El primer grup deis seus creballs correspon a les investigacions efectuades per a la redacció de
la tesi de Ilicenciatura, en la qual tractá de les acticuds religioses durant la revolució de 1868 a Girona. Parallelament a la recollida de noticies própiament eclesiástiques, la lectura de la premsa
obrerista li permeté de confegir unes Notes solrre ia Primera Iniemacional a íes comarques gi'ronmes,
1868-1873, que li valgueren el Premi Joan Regla de les Pestes Pompeu Fabra de 1974. D'ambdós
estudis, que romanen inédits, només publica, en forma d'article, les noticies sobre ia Internacional
que es refereixen a la comarca d'Olot (1980) i Sant Feliu de Guíxols (1995).
En la tesi doctoral es proposá de desmentir, a partir de l'analisi bistorica rigorosa, el topic reiterat que afirmava que els intents de renovació pedagógica bavien partit de la iniciativa privada
i que el paper deis mestres públics bavia estat merament marginal. El seu estudi continua el camí
encetat per Josep Pallach i li oferí la possibilitac de remarcar el paper de la Normal, la qual «va
complir amb escreix la seva funció básica de formar bons mestres", i d'assenyalar les realitzacions
positives del magisteri públic. Ei 1994 en publica una versió molt resumida, sota el títol La Normal íie Girona í el magisteri públic gi'rorii'f Í9J4-/936).
El üarg període de la Restauració, en qué s'inscriu una part fonamental de la tesi i sobre el
qual havia publicar algún article entorn de la premsa intransigent i sobre els sindicáis catnlics en
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Uúltim article
Col-laborador habitual d'aquesta Revista, on des de 1976 havia publicat una dotzena de treballs, Joan Puigbert va dur personalment a la
Redacció, pocs dies abans de la seva mort, la ressenya que li havíem encomanat de l'obra de Josep M. Muñoz í Líoret Jaume Vicens i
Vives, una biografía intel-lectual (Edicions 62, Barcelona, 1997). Publiquem aquí aquest text póstum, destinat en princlpi a la secció bibliográfica, com un tribut a la seva memoria i una mostra d'agraiment per ia seva fideliíat.

C

al saludar amh entusiasme la puhlicaciü d'aquesta biografía del gironi jaume Vicens i Vives. L'obra és el
resultar d'una rigorosa recerca i ve a
omplir una llacuna fíagrant en e! pano'
rama de la cultura catalana recent
(només explicable per la pobresa de la
reflexió historiográfica del País).
Jaume Vicens apareix com un home
apassionat i apassionant, una personalitat abassegadora, extravertida, amb
gran capacitat de treball, i de üderatge.
Tanmateix, hom resta amb la incómoda
sensació que algún ressort pregón, alguna clau vital, no ha estat encara revelada. Miquel Batílori va escriure que la
vida de Vicens ofereix «molts contrastos paradoxals». Potser per aixó, fa la
impressió que jaume Vicens alíarga mes
enllá de la seva mort aquella barreja de

fascinació i de reserva real que va caracteritzar el seu taranna. Significativament, les escletxes mes personáis, on
parla el Jaume Vicens i Vives mes
auténtic, mes íntim, son -em semblaÍes seves cartas conegudes a un altre gironí, al seu amic Santiago Sobrequés.
Muñoz Lloret subradla, amb agudesa,
l'arrel essencialment política de l'obra de
Jaume Vicens, la voluntar de formar part
de «ia consciéncia del país». Fet i fet,
Jaume Vicens i Vives ha estat un deis forjadors mes conspicua deis tópics histories,
deis mítes, a qué recorre el catalanisme
concemporani (el que l'autor anomena
«el discurs en l'espai central de ia cultura
política catalana»); no deixa de ser una
altra paradoxa: ell que havia blasmat els
topics de la historia nacionalista, la
«historia romántica»!

el món agrari, era l'objecte de les recerques actuáis. En donen fe
el Ilibre de divulgado La Girnna de ia Resiauració, publicat el
1995 en els Quadcrns d'Historia de Girona, i diversos treballs inclosos en els Quaderns del Cercle. De fet, el seu projecte actual
d'investigació pretenia d'aprofundir en el coneíxement d'aquella
época. La setmana abans de morir, encara, va anar a l'arxiu municipal per prosseguir la investigado, i alia va ser la darrera vegada que ens vciérem.
Atrec per la poiítica, com algún deis scus avantpassats que va
ser diputat provincial o regidor de l'Ajuntament de Girona peí
partir tradicionalista, en Joan Puigbert fou també tinent d'aicalde, responsable de l'árca de Cultura, de l'Ajuntament de Girona.

Muñoz Lloret s'enfronta coratjosament ais «anys adversos» (1939-1947)
de jaume Vicens. Aquells que donaren
peu a ia seva «ilegenda negra»; de
quan Vicens tenia «fe absoluta en la
geopolítica». Nova paradoxa: l'historiador apareixia a un matebi temps víctima de la repressió franquista (depurat
i separat de l'ensenyament), i com un
«oportunista» (segons li retreia la resistencia catalanista).
En toe cas, l'obra plural (d'editor,
divulgador, investigador, d'auténtic catedrátic.) de Jaume Vicens i Vives, i
les bases intel-lectuals que la sustenten,
o sigui, el seu recorregut intel-lectual,
apareixen en aquesta biografía amb tota
la seva riquesa.

Joan Puigbert

La seva actuació, que dura vuit anys (1983-91), s'ha de
veure com una actitud de servei. La seva adscripcio com a
independent dins el grup del PSC-PSOE indica les pistes
d'una manera de pensar, ÍYHK d'una línia cristiana amb inquietuds socials.
En tots els ámbits i en tots els nivclls en qué desplega activitat, Joan Puigbert fou una persona comprensiva i prudcnt, seriosa i trebailadora, sense ambicions d'escalada personal, que
ens llega l'exemple inesborrable d'una recerca fonamentada i
rigorosa, i també e! de l'amiscat i el de la disponibilitat impagable i espléndida.
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