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Text: Borja Vilallonga Fotos: Pere Duran 

Un passeig entre les aules de Tedifici actual de l'lnstitut Jaume Vicens Vives de Girona ens 

palesa la seva antigor: a les aules hi ha desats i exposats vetusts volums d'história, física, 

química i historia natural deis segles XVlll i XIX, curiosos aparells pertanyents a les ciéncies 

experimentáis i una gran col-lecció d'animals dissecats, procedents de Tobsessió taxidérmi-

ca del segle XIX. Un passeig entre les aules de l'edifici actual del centre revela que aquest ha 

acumulat una gran quantitat d'objectes, Ilibres i material pedagógic al llarg de la seva histo

ria. Aquest passeig és la millor prova que l'lnstitut té un ric i interessant patrimoni. 

El naixement de l'lnstitut 

El centre educatiu que actualment coneixem amb el nom d'IES 

Jaume Vicens Vives fou fundat l'any 1845, arran de í'aprovació 

de rordenació deis estudis preuniversitaris per part del govern 

liberal que en aquell moment intentava de crear un Estat 

espanyol modern i centralitzat. La llel, aprovada el 17 de 

setembre de 1845, preveía que a cada capital de provincia es 

crees un «Instituto de Segunda Enseñanza» i que s'iii ensenyés 

un pía d'estudis amb assignatures, plans de treball i criteris 

unificats per a tot l'Estat. Entre els criteris de la Llei d'ordenació 

n'hi constava un que obligava cada centre a disposar deis Ili

bres i material pedagógic necessaris per desenvolupar la tasca 

educativa. El govern enviá ais instituts una llarga llista de mate-
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En primer pía, un exemplar de la col'lecció d'aus; al fons, l'antiga aula-museu de rimmoble de l'lnstitut a les Pedreres. 

rial que havien d'adquirir, per bé que l'Estat no paga ni les des-

peses ni el manteniment deis centres fins al 1886, per tal com 

el Govern fins aleshores cregué que era tasca de les diputa-

cions i ajuntaments de les capitals de provincia. Amb aquelles 

llistes de Ilibres i material pedagógic apareixia Tembrió del 

patrimoni de l'lnstitut Jaume Vicens Vives. 

La construcció del patrimoni 

Durant els primers deu anys de vida de l'lnstitut, aquest realitzá 

un esforg considerable per teñir tot el material pedagógic i Ili

bres necessaris per a la instrucció deis primers alumnos del 

centre. L'lnstitut de Girona disposá de bell antuvi de dos grans 

emprenedors, queja iiavien participat en un projecte d'institut 

provincial a Girona al 1841: González de Soto i Uach i Soliva. 

Sense la seva torga i dedicació, tiauria estat impensable que el 

1855 el director general d'lnstrucció Pública afirmes, entre 

d'altres coses, que l'lnstitut de Girona disposava de molts mit-

jans materials acumulats al llarg de l'existéncia del centre. I és 

que Uach i Soliva i González de Soto, grácies ais fons que 

rebien de la Diputado i l'Ajuntamentde Girona, van poder com

prar tota classe de substancies i materials per al gabinet de 

química, aparells d'experimentació per al gabinet de física, 

coMeccions de minerals, d'animals i quadres muráis per al 

gabinet d'história natural i zoología i uns grans mapes muráis 

per al gabinet de geografía i el gabinet d'história. Semblant-

ment, equiparen els laboratorls i les aules amb material espe

cial amb uns grans armaris-expositors i concentraren tots els 

Ilibres deis gabinets en un biblioteca, que albora servia de 

Biblioteca Provincial, fins que aquesta se n'aná el 1958 del 

convent de CapuUins, on es trobava l'lnstitut Provincial. Les 

comandes del material pedagógic s'enviaven normalment a 

l'Estat veí de Franga, que disposava de cases que podien satis-

fer les exigéncies de l'lnstitut de Girona i les llistes de material a 

adquirir per a l'ensenyament. La majoria d'animals dissecats es 

compraren ais taxidermistes parisencs Guy et Eloffe, mentre 

que rherbari i la col-lecció de minerals foren una donació de 

Joan Isern i de Josep Oriol de Bolos, respectivament: els Instru

ments de física, química i matemátiques es compraren a les 

cases Deleuil i Lerébours & Secretan, també de París. Els 

objectes comprats al comengament de la vida de l'lnstitut i les 

cases proveídores quedaren anotats a les memóries anuals 

que redactava en els primers anys el secretan del centre, Uach 

i Soliva, i que es llegien en les inauguracions de curs. Aqüestes 

memóries son la millor prova de la construcció del patrimoni de 

l'lnstitut, alhora que ofereixen una llista deis objectes que tenia 

aleshores. Una de les millors és la del curs 1848-49, que glos-

sa les adquisicions de 1848-49 i moltes d'anteriors, com les de 

1847 i 1846. És, potser, la memoria que mes té el paper de 

crónica deis quatre primers anys del seu funcionament Així, 
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com a anécdota, la memoria del curs 1848-49, com la resta de 

memóries de Llach i Soliva, narra alguns deis probletnes que 

van patir els Instruments per al gabinet de niateniátiques 

encarregats a Lerébours & Secretan de París, que van ser 

enviats molt mes tard a Girona a causa de la revolució de febrer 

de 1948 que es visque en aquella ciutat i que enderrocá la 

monarquía de Juliol; també, a la fi de la memoria, Uach i Soliva 

ataca els centres d'estudis que hl havia hagutfins a la reforma 

educativa de 1845. els titila de desidiosos i els acusa de no 

haver aprofitat els recursos i el material de qué disposaven. Per 

a la recerca que hi ha hagut sobre les peces del patrimoni que 

el Jaume Vicens Vives disposa actualment, la memoria del curs 

1848-49 ha estat una de les millors eines, ates que ha permés 

d'identificar, a partir de les llistes d'objectes esmentades, algu

nos peces que encara es troben a les seves instaMacions a les 

Pedreros. També ha permés de palesar que moltes de les pri

mores peces ja no es troben al'lnstitut. 

El patrimoni i lessevesjoies 

És indubtable que el patrimoni del Jaume Vicens Vives 

-almenys la part de mes valor i prestigi- és filia deis esforgos 

que feren Llach i Soliva i González de Soto. Les peces que 

adquiriren aleshores han estat admirados avui. Son joies de 

Elcopodrilderantiga 
auia-museuderinsütut 

En primer pía, la preuada esfera de Coulomb del iaboratori defísica. 

I'antiga pedagogía del segle XIX, joies de la física d'antany, 

joies de la fal-lera taxidérmica, joies de la literatura, en mag

nifiques primeros edicions. Aqüestes joies son el testimoni 

que román d'un gran pathmoni bastit duraní el període 1845-

61, any en el qual tiom pot considerar per completat el patri

moni de l'lnstitut. 

La gran sala deis gabinets d'históha natural, zoología, física i 

química -coneguda com l'aula de ciéncies- fou l'exemple 

mes ciar de la riquesa patrimonial de l'lnstitut. Encara que el 

centre disposés igualment de Ilibres valuosos, els animáis 

dissecats i els Instruments de 

física i química eren -i son- un 

pathmoni molt mes atraient i col-

pidor. que durant decennis ha 

captivat els estudiants que han 

desfilat per aquella aula. El path

moni mes conegut aleshores -i 

encara avui- era el del gabinet 

d'histórla natural i zoología. Els 

animáis dissecats exposats orde-

nadament dins llurs armaris, 

encarregats per González de Soto 

el 1847-48, provocaven una gran 

impressió. El 1849 hi havia set 

especies de mami'fers, 97 d'aus, 

diverses de réptiis, vuit de pei-

xos, 130 de moLluscs, catorze 

quadres de crustacis, diversos 
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exemplars de zobfits. 580 exem-

plars de minerals, roques i fóssiis 

i un herbari de mes de 600 espe

cies. Al 1861, el gabinet disposa-

va de 52 especies de mamífers, 

131 d'aus, 28 de zoófits, 1.714 

de minarais, roques i fossiis i 

l'herbari de mes de 600 espe

cies. Els exemplars mes famosos 

eren -i son encara- la llama, el 

cocodril (1849} i la «Boa» 

(1849) -Boa anacondo, segons 

Uach i Soliva en la memoria del curs 1849-50-. juntament 

amb l'esquelet huma (1848). No menys importants eren 

l'exemplarde Boa constrictor constrictor (1849) i els, en 

paraules de Uach i Soliva, "Objetos monstruosos muy nota

bles conservados en aicool», aixo és, el fetus huma ¡ d'altres 

animáis, com serps, tritons i dragons. La resta del patrlmoni 

remarcable del gabinet d'história natural i zoología era l'her

bari (iniciat el 1847), la col-lecció de minerals. roques i fós

siis i els mants iiibres i quadres muráis de qué disposava la 

biblioteca de l'lnstitut, com uns magnífics volums ii^lustrats 

sobre botánica de Linneus I Jussieu, una historia de les cién-

cies naturals de Cuvier i el tractat de geología de Lyell, en el 

qual posa les bases de la geología moderna, A la memoria 

del curs 1849-50 és molt rellevant l'afírmacíó de Uach i Soli

va, en la qual qualifica el gabinet d'história natural i zoología 

de «Museo Provincial», que no té res a envejar ais gabínets 

homonims que ell havia anat a visitar a Franca aquell any, 

La cQllecció de minerals, roques i fóssiis situada a Tactual laboratori de biología. 

L'armari de la secretaria, amb els iiibres mes antics de l'lnstitut de Girona. 

Sembla que el 1850 l'lnstitut ja havía construít gran part del 

seu patrimoni i que, en només cinc anys de vida, ja el reco-

neixiacomatal. 

Aixó no obstant, hi havía d'altres gabínets a l'lnstitut de 

Girona. Els gabínets de física i química teníen centenars 

d'aparells i substancies a l"aula de ciéncies, ates que com-

partien l'espaí, també endregats dins armaris envidrats. A la 

memoria del curs 1848-49 es poden comptabilitzar fins a 

572 estris i substancies que l'lnstitut havia comprat al llarg 

deis seus cinc anys de vida. A l'inventari de 1861 el nombre 

d'estris i substancies és de 713. D'entre tots aquests aparells 

destaquen els que foren compráis per al gabinet de física el 

1846 i el 1850: l'esfera de Coulomb, un complexsonometre 

que funcionava amb gas i que encenia o apagava una flama 

segons el so que hom produía, una máquina pneumática 

amb el sistema de Babinet i un equip de Daguerréotype com-

plet, que fou el precursor de la camera fotográfica moderna, 

Quant ais Iiibres, hi havia uns preciosos volums de física 

industrial amb gran quantitat de gravats de maquines de 

vapor, locomotores, etc., un tractat de toxicologia d'Orfila, 

diversos tractats generáis de química i química industrial de 

Payen i la Química de Hoeffer. 

Peí que fa al gabinet de matemátiques, rinstitut no hi 

dedica gaires mitjans per tal de comprar el material necessa-

ri. Fins a final de 1848 no arribaren les primeres eines per a 

Tensenyament de l'assignatura. D'aquest gabinet destaquen 

especialment els manuals i els tractats de matemátiques, 

com els tres toms del Cours comp/et de Mathématiques de 

M. l'Abbé Sauri, editats a París el 1774, i els diversos com-
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La Boa.-^ Vinguda de París el 1849, ha tingut sempre el 

nom equivocat de ̂ fboa» -quan realment és una anaconda 

(Eunectes maurinus)-, per confusió amb una companya 

seva que també es trobava al gabinet d'história natural i 

que sí que era una boa {Boa constrictor constñctor). La 

Boa ha acompanyat promocions i promocions d'estudiants 

de l'lnstitut durant les seves hores de classe í durant els 

seus llargs exámens. Les seves dimenslons -uns sis metres 

de llargada- l'han convertida en un altre emblema de l'lns

titut, juntanient amb el vetust fvietastasi. A mes, és una 

«boa» tan integrada dins la vida giranina que fins i tot ha 

gosat de sortir a passejar pels seus carrers. 

pendis d'álgebra. aritmética, trigonometría, geometría i análi-

si de S. F. Lacroix, editats a París entre el 1833-37. Del mate

rial pedagógic, hom només pot esmentar les taules i regles 

logarítmiques i els aparells destinats a geometría. 

Finalment, quant al patrimoni de les assignatures de Lie-

tres, excepte el deis gabinets d'história i geografía, tot es tro

bava agrupat dins la biblioteca del centre, que d'enqá 1848 

alhora era Biblioteca Provincial. El patrimoni de Lletres és 

rúnic que no es pot considerar construít durant els primers 

anys de vida de l'lnstitut, ja que no es destinaren tants de 

fons per comprar llibres com els que s'havien destinat ais 

gabinets científics. A mes, la creació d'una gran biblioteca, 

ambmoltsvolums, erafeixuga i requería llargtemps i dedica

do. El patrimoni de Lletres no es pot considerar edlflcat fins a 

mitjan segle XX. El 1849, l'lnstitut disposava d'uns 500 lli

bres, desats en armaris enreixats. Son peces ben rellevants 

d'aquest embrió de patrimoni una edició Princeps de 1649, 

diverses i valuoses edicions de la Biblia, el diccionari de Tre-

baux, una edició de les Constitucions catalanes, volums de la 

revista The lllustrateü {s. XIX), les primeres Revista de Gerona 

(s. XIX), tractats filosófics de Balmes, Besson i Combe i pri

meres edicions de novel-les franceses i castellanes del segle 

XIX. A rinventari de 1861, hom troba que la biblioteca dispo

sava de 8.008 exemplars, d'entre els quals 128 eren manus-

crits i 102 incunables. Deis gabinets de geografía i historia 

son molt remarcables la Colección de documentos inéditos 

de la Corona de Aragón de Bofarull, els atles de Madoz. els 

atles mundials procedents d'Alemanya I els grans mapes 

muráis, físics, polítics i histories. 

Els avatars del patrimoni 

Per bé que el patnmoni de rinstitut s'edificá entre el 1845 i el 

1846, hi hagué notables millores i incorporacions de material 

pedagógic entre els anys 1861 i 1886. El 1884 s'instaMá a 

l'lnstitut l'observatori meteorolbgic, integrat dins la xarxa esta

tal d'observatoris. Igualment, el 1883-1884 es dugueren a 

terme Importants millores a la pavimentació del centre, s'obri-

ren nous finestrals i el gabinet de física se separa de l'aula de 

ciéncies, de la mateixa manera que els de química i agricultu

ra. En conseqüéncia, aparegueren quatre aules-laboratori a 

l'lnstitut. Totes aqüestes despeses en pro del patrimoni i les 

InstaMacions foren possibles grácies al manteniment exclusiu 

que realitzava la Diputació de Girona. Quan el 1886 l'Estat 

assumí el manteniment de la xarxa d'instituts, la quantitat de 

diners assignats i el volum d'adquisicions i obres descendí 

notablement, i només destaca la renovado de l'aula de dén-

cies naturaisfeta peí professor Cazurro versel 1908-1909. 

A part de Tactivitat renovadora de Cazurro a Caula de 

ciéncies naturals, no hi ha cap fet rellevant entre 1886 i 

1958. Durant aquests anys l'lnstitut canvlá de píans d'estu-

dis, de régims, sofrí una guerra, pero el patrimoni seguía inal-

teratl inalterable. L'arribada del franquismesuposá una pre-

carietat de fons encara mes gran i fou aleshores que el patri

moni de l'lnstitut envellí, de la mateixa manera que ho feien 

les instaNadons. Al 1958 la Biblioteca Provindal abandona 

finalment l'edifid del carrerdela Forga.Totiquela separació 

de dretde la Biblioteca Provincial i de l'lnstitut ja havia suc-

ceít el 1858, no hl havia hagut una separado de fet. Dones, 

molts deis llibres que pertanyien a antigües cátedres i gabi-
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Lany 1850, l'institut ja havia 
construYt gran part del seu patrimoni 

i ja el reconeixia com a tal 

Al fons, els nous armaris situats a la secretaria 
de rinstitutamb els volums mes antics de cada seminan, 

nets de l'lnstitut també marxaren per error del centre. Durant 

mes de cem anys ningú no s'havia preocupat de separar la 

Biblioteca Provincial de la biblioteca de l'lnstitut. Quan la pro

vincial en marxá, molts deis Ilibres de rinstitut també ho 

feren. Era l'inici deis avatars del patrimoni. 

El curs 1966-67 l'lnstitut canviá les instaMacions del 

carrer de la Forga pels moderns immobles de les Pedreros, 

Verament, foren docents, discents i una part del patrimoni els 

que canviaren d'instal-lacions, perqué una bona part del 

patrimoni va romandre al convent de Caputxins, Fins a 271 

espécimens de l'antic gabinet d'hlstória natural van quedar

se a l'lnstitut, juntament amb desenes d'aparells deis gabi-

nets de física i química. Les instal-lacions del carrer de la 

Forga servien de magatzem d'un patrimoni al qual no troba-

ven una utilitat, ni un espai. El 1991, quan el ministeri cedí les 

instal-lacions de l'antic Institut a l'Ajuntament de Girona, cedí 

també tots els exemplars i instruments. Com que tota aquella 

part del patrimoni de l'lnstitut no entrava dlns els plans de 

creació d'un museu d'história de la ciutat, l'Ajuntament els 

cedí a diverses institucions: 130 exemplars d'animals disse-

cats anaren al Museu Darder de Banyoles, entre els quals la 

llama i la 8aa consír/cíor constrictor: 90 exemplars foren 

donats a la Facultat de Ciéncies de la Universitat de Girona; i 

els 51 exemplars restants foren "donats de baixa de l'inventa-

riii. Els instruments de física i química restaren al magatzem 

del Museu d'Historia de la Ciutat i apareixen, de tant en tant, 

en exposicions temporals. Deis animáis cedits a la Universitat 

de Girona i al Museu Darder, a la primera institució se n'expo-

sen alguns i a la segona seixanta-nou. Malgrat tot, una sort 

pitjor van teñir alguns instruments de Física. El 1966-67, 

duranteltrasllata les Pedreros, una bona quantitat d'aparells 

van ser deixats al carrer durant un parell de dies a l'espera 

d'anar al nou centre, Molts d'aquests aparells avui encara es 

podien trobar a domicilis gironins, com a objectes decoratius 

de les sales d'estar. 

A les noves instal-lacions de l'lnstitut, ja Jaume Vicens 

Vives, hi havia cinc laboratoris -per bé que a partir de 1977 

foren quatre- on es posa part del patrimoni deis antics gabl-

nets de física, química i ciéncies naturals i els nous instru

ments i productos necessaris per a la nova pedagogía. La 

biblioteca es desmembra i els Ilibres es repartiren entre els 

nous "Seminarios didácticos», cosins germans deis actuáis 

"departaments". Cada seminan disposava de la seva petita 

biblioteca. Naturalment, els semlnaris de castellá, matemáti-

ques. historia, filosofía i llengües clássiques eren els hereus 

de la majoria de Ilibres de la biblioteca, que quedava reduída 

a Ilibres de temática general. 

Amb una part del patrimoni a les Podreres, amb l'altra pos-

siblement a la Biblioteca Provincial i a domicilis particulars i la 

resta al "magaízem» del carrer de la Forga, el Jaume Vicens 

Vives continua la seva tasca, i s'adaptá, com sempre, al temps 

nou que venia, ais canvis de régim, ais nous plans d'estudis, 

etc. Els avatars, pero, no canviaren ni deixaren de fer acte de 

presencia. Cap a mitjan deis anys vuitanta un incendi provocat 

peruns lladresa l'lnstitut soca rrimá part de l'edició Princeps de 

Diversos antics instmments del laboratori de física. 
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En primer pía, un volum de 
botánica dedícala Testudi 
deis tarongers del món. 

1649. A final deis anys vuitanta, per problemes d'espai, el 

seminari de filosofía dona tots els llibres vells a la Faculta! de 

Ciéncies de l'Educació de la Universitat de Girona. Semblant-

nient, els petits furts anaren minvant el nombre de llibres deis 

seininaris. El 1991 arriba la segona fragmentada del patrinioni 

ja esmentada amb les cessions que féu el nou propietari de 

l'lnstitut Vell. L'iJnica treva que els avatars atorgaren al patrimo-

ni tingué lloc el 1995, en celebrar-se el 150é aniversari de la 

fundació de l'lnstitut. A les portes de la temuda reforma educa

tiva de 1996 i enmig d'un sentiment de declivi i degradado del 

Jaume Vicens Vives causat principalment per unes 

instal-ladons envellides de manera prematura, les celebra-

cions significaren una ajuda i un retrobament de tants antics 

professors i alumnes; i del patrlmoni. En motlu del 150é aniver

sari s'organitzá una exposidó sobre l'lnstitut de Girona a l'lnsti

tut Vell, que llavorsja era Museu d'História de la Ciutat. Bona 

partdel patrimoni mes destacat torna a l'edifid deis orígens 

per mostrar de nou la seva esplendor, La "Boa», la llama, 

Cesquelet huma, l'esfera de Coulomb, les desenes d'ocells i 

instruments notables de física i química, entre d'altres, s'expo-

saren perqué cadascij que bagues passat per l'lnstitut récordes 

el seu temps i les sevesvivéncies. En desmuntar-se l'exposidó, 

el febrer de 1996, tot el patrimoni se separa de nou i torna a la 

normalitat. Cal remarcar, pero, que la preuada esfera de Cou

lomb, del seminari de física, torna trencada a l'lnstitut. 

A final de 1999 comentaren les esperadas obres de 

reforma de les InstaMacions de l'lnstitut a les Pedreres. El 

projecte d'adequació i reforma modernitzava unes 

instaMadons molt degradades. 

A mes, la direcció del centre volia aprofitar la reforma per 

aconseguir el máxim d'aules possibles; és per alxó que decidí de 

suprimir l'anomenada aula-museu del seminari de biología, que 

era on s'havien desat les coMeccions de minerals, de fóssiis, els 

animáis dissecats, l'herbari i el fetus vinguts al 1967 del can̂ er de 

la Fori;a. La decisió de la direcció féu aixecar les protestes de la 

cap del departament a carree de l'aula-museu. La cap del depar-

tament explica els fets a l'apartat d'opinió d'un diari gironí. Al cap 

d'unsdiesfou cessada de lessevesfundons. L'aferde la supres-

sió de l'aula-museu obrí un enfrontament entre els professors 

partidaria de la seva conservado i els seus detractors. L'afer 

s'agreujá amb la politització d'aquest, i la intervenció, a través 

deis mitjans de comunicado, de l'equip directiu, que volia deixar 

clara la seva postura i arguments. La ferida que sobrí en aquells 

moments encara no ha cicatritzat i és un problema que continua 

present, malgrat que intenta de cicatritzar. És molt difícil que ho 

pugui fer perqué durant tota la problemática succeí una cosa que 

obliga a tenir-!a present encara avui. A causa de les obres, molts 

deis llibres foren encaixats i traslladatsals soterranisque l'Escola 

Ofidal d'ldiomes de Girona cedí per al seu emmagatzematge pro

visional. Quan feia sis mesos que els llibres s'havien desat ais 

soterranis, algú hi baixá i pogué comprovarque estrobaven inun-

dats d'engá un temps indeterminat. Les conseqüéncies d'aquella 

inundado i llargremull deis volums foren que d seminari de filo

sofía perdé vuit de les vlnt-l-cinc caixes que hi havia dipositat; 

quedaren en estat crític valuoses obres del segle XX; el famós 

herbari de mes de 600 espédes donat per Joan Isern queda 

també absolutament remullat. Molts departaments de l'lnstitut 

Jaume Vicens Vives veieren com part de les seves biblloteques 

eren pastes de paper. Filosofía, de les vuit caixes de llibres, 

La coi'iecció d'espécimers conserváis en aicoliol, 

d'entre els quaIB destaca el fetus huma. 
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El patrimoni d'avui és el 
que el temps, els esdeveníments 

i les persones han afai^onat 

Alguns graváis de volums de física industrial i mecánica. 

només ha recuperar un sol exemplar. Persort, la majoria de lli-

bres antics han pogut ser restauráis i retornáis a l'lnstitut, tot i 

que no pas ais departaments. L'herbari es dona a la Universitat 

de Girona perqué el restaures i en tingues cura. Les obres acaba

ren, pero rinstitut, aixó és, la seva genti el seu patrimoni, en sorti-

ren molt tocats i fragmentáis. L'aula-museu desaparegué I 

només hl van romandre la "Boa» i un parell d'armaris. La resta 

ana ais Improvisats magatzems situats ais antics apartaments 

peral conserge, situats dins el recinte de Hnstitut. 

El patrimoni, avui 

Avui tenim el patrimoni que el temps, els esdeveníments i les per

sones han afaigonat. En una enquesta feta entre els professors 

del centre sobre l'estat del patrimoni deis seus departaments hi 

ha la coincidencia que els departaments «vells», amb historia, 

teñen problemes, mentre que els departaments "nous" no en 

teñen tants. Precarí i do/enf han estat alguns deis adjectius reco-

llits durant les entrevistes. Igualment, tots coincideixen a dirque 

ni els Ilibres, ni els instruments deis seminaris es fan servir. Els 

alumnes no s'interessen per cap d'aquells vetusts volums deis 

seminaris d'história i castalia, encara que els imposen un cert 

respecte. A física, alguns instruments serveixen per mostrar ais 

estudiants aparellsfonamentals en la historia de la ciencia, com 

l'esmentada esfera de Coulomb. La «Boa" descansa com a curlo-

sitat taxidérmica al capdamunt de la paret on ha estat d'enijá 

l'any 1967 i mira l'aula que ara s'ha convertit en una classe soro-

llosa i plena de vida, com la resta de classes. Els alumnes gosen 

col-locar barrets de paper ai cap de la serp i llaunes buidos a la 

seva cua. A mes, finsfa poc temps, els armaris que encara roma

nen a l'antiga aula-museu eren oberts i els alumnes tenien la 

possibilitat d'admirar amb horror el fetus huma. El patrimoni és 

avui. per ais alumnes, com una mena d'atracció d'altres temps, a 

voltes inabastable, a voltesjoguina usada massa a la lleugera. 

El futur del patrimoni? 

El futur del patrimoni és incert. La proposta que des de la 

direcció del centre s'ha aplicat molt recentment és la de reu-

nificar parcialment l'antiga biblioteca, desmembrada per la 

divisió en seminaris deis anys seixanta. Quasi tots els volums 

de valor es troben reunits en uns armaris envidrats preparats 

expressament a la secretaria. Els seminaris, segons la direc

ció, solament han de teñir els Ilibres indispensables per a la 

docencia. Res mes. L'oposició generada ha estat forga gene

ral, pero feble: ningú vol mes Iluites en el si de l'lnstitut. 

Durant l'afer de la supressió de l'aula-museu es proposaren 

moltes solucions. Podríem fer nostra l'opció de l'exrector de la 

Universitat de Girona, Josep Maria Nadal, i demanar la crea-

ció d'un ver museu amb tot el patrimoni que queda de l'lnsti

tut JaumeVicens Vives. Com algún professorsuggerífa alguns 

anys, el museu podría situar-se a Tedifici d'apartaments del 

conserge de l'lnstitut, que actualment es troba inhabitat. No 

és pas una proposta impossible, ates que la idea comenga a 

percebre's de nou dins els despatxos de l'lnstitut. A mes, la 

Diputado I l'Ajuntamentde Girona podrien tornara implicar

se amb l'lnstitut a través d'aquest possible museu, en el qual 

podrien coMaborar económicament. com antany. Així, hi hau-

ria un museu de l'lnstitut dins l'lnstitut i no pas allunyat i 

separat, Tot tornaría al propietari legítim del material que avui 

es troba al Museu Darder, a la Universitat de Girona, al Museu 

d'Historia de la Ciutat i potser a la Biblioteca Provincial; i el 

patrimoni rebria l'homenatge i el repós merescuts després de 

molts anys de docencia incessant i avatars constants, 

BorjsVílallonga 


