
EI poblat ibèric d’Ullastret 
fou estudiat per Miquel Oliva, 

suara traspassat, en diverses obres.
(Foto: Barceló.)
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La tradició historiogràfica encarnada en la 
“Revista de Gerona” (1876-95) i en la tasca 
d’historiadors com J. Ametller, J. Cortils, 
F. Fita, J. Pascual, N. Pagès, E. Grahit,
E. C. Girbal, J. Botet i Sisó, J. de Chia,
F. Monsalvatje, C. Rahola, F. Caula, J. Danés, 
E. Paluzie, J. Pella i Forgas, tingué conti-
nuïtat a la postguerra en l’obra de L. Pericot, 
J. M. Millas, L. Batlle, J. Marquès, P. Ne-
gre, P. de Palol, J. Nadal, M. Oliva, J. Vi-
cens, S. Sobrequés i J. Reglà, entre d’altres 
de molt més joves que asseguren el present 
i un llarg futur. Aquesta munió d’historiadors, 
la projecció professional de molts del quals 
ultrapassa les fronteres de la regió que aquí 
analitzem i fins i tot les de l’Estat espanyol, 
ha fet possible que les comarques gironines 
fossin gairebé les úniques que, en conjunt i 
amb alts i baixos, poguessin fer front a la 
desculturització que patí el país després de 
la guerra civil. En l’aspecte erudit, d’erudi-
ció històrica sobretot, hom pogué, no diré que 
aviat però sí abans que d’altres comarques 
catalanes, enllaçar amb la gran escola de Gi-
rona que a la darreria del segle passat i du-
rant el primer terç del present acomplí una 
tasca molt important en l’estudi del passat 
de les comarques gironines i de la història de 
Catalunya.

ALT EMPORDÀ
Figueres, ciutat amb una important tradició 
política i que abans de la guerra civil fruïa 
dun ambient cultural notable, manté en-
cara avui alguna entitat més o menys apta

per a canalitzar aquestes inquietuds. Asse-
nyalem en primer lloc la tasca que acom-
pleix l’Institut d’Estudis Empordanesos, que 
amb el sosteniment econòmic del Consell Su-
perior d’Investigacions Científiques, de la 
Diputació de Girona, del Municipi de Figue-
res i de més cent cinquanta socis —no tots 
de Figueres—, publica, des del 1963, amb 
una periodicitat escassa, uns “Anales” —n’han 
sortit quatre volums— que en conjunt tenen 
un nivell científic notable. També en alguna 
ocasió la Societat Coral Erato, amb una base 
popular considerable, ha promogut activitats 
erudites, com ara la convocatòria de premis

d'investigació històrica. Caldria encara esmen-
tar la labor erudita que ban portat a terme 
a Figueres els senyors Rafael Torrent, Ale-
xandre Deulofeu, el geògraf Albert Comte i 
sobretot E. Rodeja i Gaiter.

També la vila de Peralada, o, més ben dit, 
el seu castell, ha albergat un important cen-
tre de producció erudita. Malgrat tot, val a 
dir que les “Edicions Biblioteca Palau de 
Peralada” han degut més al mecenatge par-
ticular del senyor Miquel Mateu que a l’e-
xistència d’un grup amb interessos erudits. 
La darrera obra apareguda a les edicions es-

Al primer article d’aquesta sèrie, publicat al 
número d’octubre passat, s’escolà un error tècnic 
o de muntatge que cal esmenar. EI paràgraf: «En 
un terreny (...) més importants del país» (colum-
nes una i dues de la pàg. [679] 71), que òbvia-
ment es refereix a Sabadell, ha d’anar a la fi del 
primer paràgraf de la primera columna, és a dir 
després de: «... els primers segles de l'Edat mo-
derna». Posat al lloc on està sembla al·ludir a Sant 
Cugat del Vallès.

El castell 
de Peralada 
ha albergat 

un centre 
important 

de
producció

erudita.
(Foto:

Barceló.)
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mentades és del malaguanyat investigador Mi-
quel Golobardes Vila, que fou també el gran 
animador d’aquesta activitat investigadora. El 
seu llibre Els remenees (1970-73) aplega un 
material molt útil per a l’estudi del camp 
català a l’Edat mitjana. Entre d’altres autors 
que han publicat treballs científics en aquesta 
col·lecció, cal citar Antoni Papell Gardí, Fe-
lip Mateu i Llopis, Santiago Sobrequés i Vi-
dal, Pere Pericay i Josep Sanabre.

BAIX EMPORDÀ

Si bé una obra més antiga de l’erudit de 
la Bisbal d’Empordà, Pere Lloberas, sobre els 
poetes locals de la Renaixença (1965), fou 
encara patrocinada per una entitat arrelada a 
la població, la Societat Aliança Bisbalenca, 
un llibre posterior, Un segle de vida bisba-
lenca, 1800-1906 (1969) necessità el mecenat-
ge de la Germandat de Sant Narcís, de Bar-
celona, mentre el darrer i important llibre de 
l’autor, La Bisbal, anys enrera (1900-1939), 
publicat a Barcelona el 1974, sembla baver 
estat patrocitat per P. Lloberas mateix. A 
Sant Feliu de Guíxols, el setmanari “Ancora”, 
d’interès molt desigual, publica sovint remar-
cables notes erudites d’història de la pobla-
ció, degudes sobretot a l’investigador Lluís 
Esteva i Cruañas i a l’antic arxiver Lambert 
Font. El mateix setmanari edità el 1970, en 
forma de llibre (Bosquejo histórico de la vi-
lla de San Feliu de Guíxols), els articles que 
l’eminent erudit Eduardo Gonzalez Hurtebise 
havia publicat a la revista al llarg de molts 
anys.

Si bé hom no ha d’oblidar les notes histo-
riques que apareixen periòdicament al pro-
grama de la festa major de Torroella de

Montgrí, l’esforç erudit més notable quant al 
coneixement històric d’un agregat d’aquesta 
població fou el que durant molts anys acom-
plí Marcel·lí Audivert i que donà com a fruit 
l’edició (Granollers, 1971) de l’obra L’Estartit 
i les Medes. Biografia d’un poble de la Costa 
Brava. Molt recentment han estat concedits 
els premis del I Concurs literari i d’investi-
gació històrica sobre Torroella, que, amb el 
patrocini de l’Ajuntament i d’altres institu-
cions locals, organitza el grup Esplai.

També de tant en tant la “Revista de Pa-
lafrugell”, d’interès força desigual, publica ar-
ticles erudits que interessen la història de la 
població.

Bé que mancat de mètode rigorós, hom ha 
d’esmentar encara el llibre de Maruja Arnau 
i Guerola, Jafre i el santuari de Font Santa 
(Girona, 1973), editat per l’autora mateixa i 
que conté nombroses notes històriques de l’è-
poca medieval i moderna sobre aquesta pobla-
ció i el seu santuari. Cal remarcar els vint 
apèndixs documentals i la guia de l’arxiu 
parroquial de Jafre.

GIRONÈS

Girona ha estat des de fa més de cent anys 
una de les ciutats catalanes on l’erudició, 
sobretot històrica, ha assolit un nivell més 
alt i on no s’ha plantejat mai el problema de 
la continuïtat. Però com que no es tracta 
de fer història, anem al present, potser no tant 
falaguer avui com hom desitjaria, per bé que 
encara molt notable. Des del 1946, l’institut 
d’estudis gironins (Patronat Eiximenis, de la 
Diputació, i José M.“ Quadrado, del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques) publi-

ca uns “Anales” que constitueixen una de 
les revistes científiques locals més importants 
de Catalunya. La sèrie monogràfica, en canvi, 
que marxa paral·lela als “Anales”, ha pro-
duït fins avui fruits molt limitats. L’Institut, 
malgrat el canvi recent de local i l’esforç ve-
ritablement meritori acomplert durant molts 
anys pel doctor Lluís Batlle i Prats, neces-
sita un rejoveniment en la seva estructura, 
si hom no vol que a poc a poc vagi perdent 
la vitalitat, cada dia més feble, que als dar-
rers anys ha demostrat. Cal lloar, però, la 
catalanització progressiva dels “Anales”, fins 
fa molt poc redactats només en castellà. En 
un altre sentit, cal esmentar també l’esforç 
admirable que ha fet la Diputació, des del 
1956, a través de la “Revista de Gerona”, 
en la tasca de promoure estudis erudits d’àm-
bit comarcal. Però aquesta tasca erudita de la 
Diputació gironina no s’acaba ací. Caldria 
encara dir que ha patrocinat diverses obres 
de Miquel Oliva, tràgicament traspassat fa 
ben pocs mesos, sobre el poblat ibèric d’U- 
llastret, a l’igual que les excavacions matei-
xes que ha promogut l’edició del catàleg mo-
numental de la província, realitzat en la fase 
inicial per Josep M. Corominas i Jaume Mar-
quès i Casanovas, i que ha col·laborat amb 
l’institut geològic miner d’Espanya en la 
realització del mapa geològic peninsular. Du-
rant els darrers anys, la cambra de comerç 
i d’indústria, dirigida amb esperit dinàmic per 
Francesc Ferrer, a través de l’edició dels tre-
balls premiats en el premi Consolat de Mar 
convocat per la Cambra mateixa, ha portat a 
terme també una tasca de promoció erudita 
que ja ha donat algun fruit, com el llibre 
de Joaquim Nadal i Farreras La revolución de 
1868 en Gerona (1971). El 1974, l’Ajunta-
ment amplià el seu cartell de premis litera-

A vegades cal que
les creacions... 
els invents... 
els distintius...
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ris amb l’atorgament d’un premi d’història, el 
Julià de Chía, del qual fou guanyador el jove 
historiador Lluís M. de Puig amb un estudi 
sobre la Girona francesa (1812-14). La Casa 
de Cultura, de la Diputació, estatuí també, 
a la fi del 1974, un premi d’investigació his-
tòrica que guanyà en la primera edició Pere 
Cornellà amb un estudi sobre les eleccions a 
Girona durant la segona República. L’impor-
tant és ara que aquestes obres no restin sense 
publicar. En un aspecte ben poc estudiat a 
Catalunya, caldria assenyalar la labor d’eru-
dició històrica musical que ha portat a terme 
durant anys el mestre Francesc Civil i Cas-
tellví. En bona lògica, el futur científic de 
la ciutat hauria d’estar a les mans de l’encara 
jove Estudi Universitari, restaurat no fa gai-
res anys després de molts segles d’interrupció. 
També Banyoles posseeix, des del 1943, un 
centre d’estudis comarcals, adscrit a l’Ins-
titut d’Estudis Gironins i que, des del 1948, 
bé que amb poca periodicitat, publica uns 
“Cuadernos” que mantenen una qualitat eru-
dita prou remarcable. Entre els autors que 
han publicat estudis als esmentats “Cuader-
nos” cal citar Jaume Butinyà, Santiago So-
brequés, Manuel Riu, Josep M. de Solà-Mo- 
rales, Lluís Batlle i Prats, Rafael Torrent, 
Josep M. Corominas i Lluís G. Constants. En 
aspectes diferents caldria citar els estudis ar-
tístics de Josep M. Corominas i els pròpia-
ment científics d’E. Sanz i Sánchez sobre els 
guixos i les anhidrites a les comarques de 
TEmpordà, el Gironès i la Garrotxa.
Sota el patronatge de l’Ajuntament de Sant 
Jordi Desvalls, Xavier Casademunt i Arimany 
publicà el 1967 unes Notes breus de geogra-
fia i història de Sant Jordi Desvalls. Obser-
vem que l’autor, probablement no sense raó, 
situa la població dins la comarca de TEmpor-
dà, i més exactament dins la subcomarca ano-
menada Empordanet, en lloc de fer-la pertà-
nyer, com oficialment està reconegut, al Giro-
nès, aquesta comarca amb la qual poques po-
blacions se senten identificades.

GARROTXA
És una llàstima que la revista mensual “Pyre-
ne” que el patronat d’estudis històrics olo- 
tins publicà a Olot des del 1949, hagi restat 
truncada ja fa uns quants anys, perquè hauria 
ajudat de manera positiva a endegar les in-
quietuds erudites, cada dia més esmorteïdes, 
d’un grup de gent interessada pels estudis lo-
cals. Deixant de banda la important tasca his-
toriogràfica de Joaquim Danés i Torras (1888- 
1960) —el qual durant la guerra civil con-
tribuïa a salvar el patrimoni artístic de la 
ciutat—, avui l’esforç científic és acomplert 
per individualitats en general allunyades de 
la població. Assanyalem, en aquest sentit, el 
llibre de Nolasc Rebull La formació de la 
Universitat d’Olot (1972), i la tasca duta a 
terme en diversos sectors de la història, de 
la botànica, de la geografia i de l’economia 
per Antoni Noguera, Rafael Torrent, Fran-
cesc Caula, Josep M. de .Solà-Morales, Josep 
Oriol i Maria del Tura Bolòs i Joan Hortalà. 
Un esment molt especial mereix l’obra acom-
plerta per la “Biblioteca Olotina”, fundada 
el 1947 per l’editor Joan Casulà i Vilanova i 
que ja ha publicat cent quaranta volums, la 
majoria en català, sobre diversos aspectes de 
la vida de la comarca. Remarquem també l’a-
parició recent dels llibres de Ramon Grabo- 
losa Santa Pau i la seva baronia (Granollers, 
1971) i Olot, en les arts i en les lletres (Bar-
celona, 1974). El darrer constitueix una con-
tribució molt important a lestudi de la cultu-
ra de la Garrotxa des del segle xvm fins als 
nostres dies.

Els Amics de Besalú i del seu Comtat han canalitzat importants activitats culturáis. 
(Foto: Barceló.)

També la vila comtal de Besalú ha estat en 
els darrers anys centre d’activitats erudites 
importants, canalitzades pels Amics de Besalú 
i del seu Comtat, entitat que, presidida durant 
deu anys pel malaguanyat Salvador Vilarrasa 
—a qui hom deu d’haver promogut la res-
tauració monumental de la vila—, ha demos-
trat un notable poder de convocatòria en les 
dues assemblees d’estudi (1968 i 1973) que 
fins avui ha organitzat. El volum de les actes 
de la primera (1972) constitueix una aporta-
ció molt remarcable al coneixement de la 
història, la geografia, la toponímia i Tart del 
comtat. També hem d’anotar en els èxits dels 
Amics de Besalú el patrocini de l’edició del 
llibre de Francesc Caula i Vegas Besalú, com-
tat pirinenc (1969), que hem de valorar, mal-
grat certes limitacions metodològiques, de ma-
nera positiva.

LA SELVA

La Colla Excursionista Cassanenca canalitza a 
Caçà de la Selva, a través de l’organització 
de les Setmanes Culturals i de la convocatòria 
del premi Família Pasqual —destinat a un 
treball d’investigació o d’assaig d’interpreta-
ció sobre temes històrics, literaris, geografies, 
polítics, sociològics, lingüístics, etc.—, l’acti-
vitat erudita, ben escassa, que hom porta a 
terme en aquesta població. El 1969 l’associa-
ció esmentada publicà un treball de Jaume 
Dalmau i Casanovas, Notes per a un estudi 
sobre els noms de lloc a Girona, important 
aplec de dades sobre la toponímia dels pobles 
del partit judicial de Santa Coloma de Far-
ners, que hom voldria veure continuat per a 
d’altres demarcacions. És també entorn del 
grup esmentat que pren cos la defensa de la 
grafia Cassà per a designar la població, en 
lloc de la sostinguda (Caçà) per l’Institut 
d’Estudis Catalans i pel Diccionari nomen-
clàtor de pobles i poblats de Catalunya. Fóra 
desitjable que el renovat Cercle Cultural de

Santa Coloma de Farners, fent honor al nom 
que porta, es dediqués en aquesta nova etapa 
que ara comença a quelcom més que a orga-
nitzar ballades i sessions de cinema.
Sota el patrocini del Municipi funciona a 
Blanes, des del 1961, un Institut d’Investiga-
cions Pesqueres que realitza, al seu aquàrium, 
una tasca important, i amb escassos paral·lelis-
mes al país en la recerca marina. També el 
jardí botànic de Mar i Murtra, creat el 1953 
per Carles Faust, és centre de notables ex-
periències científiques en la investigació fito- 
lògica. El 1969 l’Ajuntament publicà l’estu-
di de Josep M. Pons i Guri, Llibre de la 
IJniversitat de la vila de Blanes, que és una 
important contribució al coneixement del rè-
gim municipal de la població a la baixa Edat 
Mitjana.
No fa gaire, l’Ajuntament de Breda ha con-
tribuït a l’edició (Granollers, 1971) de l’obra 
de Jaume Coll i Castanyer Breda històrica 
i actual, que constitueix una aportació molt 
valuosa al coneixement dels diversos aspectes 
de la història política, religiosa i artística de 
la població, i també de l’estructura econòmi-
ca recent.

Aquest és, a gran trets, el panorama erudit 
que presenta la segona regió del Principat. 
Avui, ultra la tasca molt notable que acom-
pleixen fora de Girona molts estudiosos d’a-
questes comarques, l’esperança està fixada en 
les noves promocions d’historiadors i d’eru-
dits formades a l’Estudi Universitari de Gi-
rona i que, amb un fort arrelament a la terra, 
podran conèixer millor que ningú els centres 
documentals —algun dia fóra bo que hom s’o-
cupés d’establir-ne la nòmina i els fons que 
conserven— que han de servir forçosament 
de base a les noves construccions historiogrà-
fiques sobre el passat llunyà, i també imme-
diat, de les comarques gironines.

JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ
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