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«No vaig tant als arxius històrics com voldria, i en trobo a 
faltar la pau. Hi he passat molt bones estones, perdut dins 
algun manuscrit ple de ditades i medalles de cera, mentre 
la llum s’esllanguia tot traspassant els corpuscles de pols 
que suraven en l’espai». Són paraules de Josep Pujol, ex-
tretes d’un article publicat al número 204 de la Revista, que 
entronquen perfectament amb el dossier d’aquesta edició. 
Amb les aportacions de nou autors diferents que ofereixen 
una panoràmica dels arxius i l’arxivística, el dossier se cen-
tra en un tema a bastament tractat a la nostra publicació, 
com pot comprovar qualsevol que faci una ullada a l’he-
meroteca. Al capdavall, com va escriure Ramon Alberch al 
número 197, és «una professió clau per garantir l’adequat 
equilibri entre la preservació de la memòria històrica i el 
desenvolupament de la societat de la informació».

En l’únic text que ha publicat fins ara a la Revista, el 
periodista Martí Anglada, entrevistat en aquest número 
per Josep Martinoy, també fa referència a la importància 

dels arxius. En la seva ressenya, al 188, del llibre de Josep 
Clavaguera dedicat a Vilert, Anglada remarca que l’auto-
ritat de Clavaguera per sintetitzar en 190 pàgines onze se-
gles d’existència documental de Vilert ve avalada pel fet 
que va ser arxiver del Palau de Peralada.

Un dels grans protagonistes d’aquesta edició és el fi-
lòleg i teòleg Modest Prats, traspassat el 29 de març. Fins 
a catorze autors li reten tribut amb tretze articles (un és 
signat per Dolors Oller i Narcís Comadira) que contri-
bueixen a dibuixar-lo i recordar-lo des de multitud de 
perspectives. A l’hemeroteca poden trobar-se tres peces 
relacionades amb Prats: l’editorial que, al 270, li agraïa el 
seu mestratge intel·lectual i el felicitava per la publicació 
d’Homilies de Medinyà; la ressenya de Xavier Besalú, al 
264, del llibre Modest Prats. Aproximació biogràfica, de 
Salomó Marquès, Francesc Feliu i Josep Maria Fonalleras; 
i l’entrevista que va fer-li Xevi Planas al 209, on el qualifi-
cava com «el savi de Medinyà».

L’equilibri entre memòria i informació
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El 1714 a les
comarques gironines 
El premi Inmortal 
Ciudad de Gerona 

L’interès 
per la salut

>> Portada del Decret de Nova 
Planta de 16 de gener de 1716.
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