ACTIVITATS

Durant el curs que acabem de passar, corresponent a l'any 1985,
L'INSTITUT D'ESTUDIS EMPORDANESOS ha seguit desarrollant les
activitats pròpies de la seva missió, establertes en els estatuts fundacionals, aviat farà trenta anys. Aquesta llarga tongada de temps, no massa
freqüent en les nostres institucions, el converteixen ja en una de les
societats veteranes de Figueres i l'Empordà, de manera especial en el món
de la cultura, fet que esperem representi un sòlid fonament per la
projecció vers el futur.
La primera de les activitats d'enguany ha estat, com és costum, la
publicació dels ««Annals», corresponents al número 18, si bé, per
circumstàncies alienes als nostres desitjos, ha retrassat quelcom la
sortida i distribució als socis. Es tracta d'un voluminós llibre de 445
pàgines, de format i contingut semblants als darrers publicats, és a dir,
abraçant la major part dels temes que afecten al paisatge físic o als
homes, tant sobre llur present com sobre llur passat, de l'Empordà.
Comença amb la relació de la Junta directiva i dels socis de
l'Institut; és de remarcar el considerable augment dels integrants de la
nostra institució en els transcurs dels seus trenta anys de vida, des dels
109 de l'any 1958, poc després de la fundació, passant pels 183 de l'any
1970, als actuals 350. Segueix, en la secció de Ciències, amb dos articles
dedicats el primer a la serra de l'Albera, una de les zones corològiques
més interessants de la nostra comarca, sobre fitotaxonomia, degut al
Dr. Arquitecte Enric Virias, i el segon sobre els amfibis i rèptils, del
naturalista Jenar Fèlix. La Geografia està representada pel treball de
Mn. Ramon Tubau on s'analitza el règim pluviomètric de Peralada en el
període 1942-1971.
La secció de Història s'inicia amb l'estudi onomàstic i notarial d'un
manual de Sant Pere de Rodes, de la professora Josefa Arnall i segueix
amb l'extensa, documentada i sòlida monografia sobre Jeroni Pujadas i
el seu entorn històric castelloní de la primera meitat del segle XVII, de
Mn. Miquel Pujol. A continuació ve el treball de Albert Compte i Enric
Juan dedicat a la Jonquera, des de la Restauració a la primera Guerra
Mundial, cloenda d'una trilogia que pretén abarcar la història d'aquella
població fronterera durant el segle passat. Finalment l'incansable
historiador figuerenc Josep W Bernils Mach, en ocasió del centenari de
la mort de Monturiol, tanca la secció amb un tema inèdit: els tres
submarins de la marina espanyola que han portat el nom del tenaç
inventor i polític figuerenc del segle passat.
L'art i l'arqueologia empordaneses es veuen ampliades amb els
treballs sobre la fortificació romana de les rodalies del mas Sec, de Piriero,
Bofarull, J. M. Cortal, Tubau i C. Cortal i sobre el mestre d'obres
Alexandre Comalat, el restaurador del castell de Requesens, d'Antoni
Egea.
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La secció bibliogràfica conté el final de la «Bibliografia de
l'Empordà», obra pòstuma del malaguanyat Miquel Alabrús, un dels
primers col .laboradors de la nostra revista, així com vàries ressenyes
crítiques de llibres apareguts que fan referència a la nostra comarca. El
volum s'acaba amb els habituals apartats destinats a recordar els
empordanesos thlustres traspassats en el transcurs de l'any, les activitats
de la nostra entitat i la crònica cultural.
En quant als actes públics i dintre dels tradicionals cicles dedicats
al passat o al present de la nostra comarca, aquest any de 1985 cal anotar
el que, amb la col .laboració de l'Ajuntament de Figueres, tingué lloc els
mesos de maig i juny sobre «L'economia de l'Empordà avui: els seus
problemes i el seu futur». Com de costum, les conferències es realitzaren
a la sala d'actes del Museu de l'Empordà, a 1/4 de nou del vespre i
desarrollaren els següents temes: el 23 de maig, «L'Empordà dins una
nova visió territorial de Catalunya», pel professor universitari i vicepresident de la Societat Catalana de Geografia, Lluís Casassas; el 30 de maig,
«Present i futur del comerç i el turisme a l'Empordà», per Josep Ma Ginés,
president de la Cambra del Comerç i Indústria de Girona; el 6 de juny,
«Una política industrial per a les comarques catalanes», per Jaume Bassa,
Director general de política industrial i tecnològica, i finalment, el 13 de
juny, «L'impacte del Mercat Comú sobre l'agricultura i la ramaderia
empordaneses», per Artur Soldevila, delegat del Ministeri d'Agricultura a
la província de Girona.
Per l'interès i actualitat dels temes tractats, així com per la
categoria dels conferenciants, creiem que amb aquest cicle l'Institut
d'Estudis Empordanesos, complint una de les seves tasques fonamentals,
ha ofert als empordanesos una aportació remarcable dins la perspectiva
de l'entrada d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. E1 cicle és
una prova més de què l'Institut no es limita a recordar el nostre passat
-indispensable, per altra part, si volem conservar la identitat de la nostra
comarca- sinó que té molt en compte els problemes del moment actual i
sobretot la necessitat de treballar de cara al futur.
Especial relleu per l'Institut tingué la vinguda a l'Empordà del seu
president honorari Exm. Sr. Frederic Marés, a finals de juliol. Prosseguint
una costum de llarga tradició, el Sr. Marés ha tornat a establir contacte
directe amb la seva terra nadiva, en una estada que s'estengué des del
dijous 25, al dilluns 29, i durant la qual portà a cap un apretat i fecund
penjoll d'activitats i visites que vingueren a confirmar una vegada més la
seva nonagenària joventut de cos i esperit.
El dijous a la tarda fou dedicat a l'acostumada visita al Museu de
l'Empordà, tan lligat a la seva persona amb motiu de la fundació i del
contingut d'una part del mateix, llegat, com és sobradament conegut, per
l'il.lustre visitant; allí tingué ocasió d'entrar en cordial i animat contacte
amb tots aquells figuerencs que l'hi feren costat des del primer moment
en l'obra fundacional, i pogué fer-se càrrec dels nous projectes
d'ampliació. Seguidament feu cap al Museu de Joguets, aquesta institució
tan original i que, amb el Museu de l'Empordà i el Dalí, representa un dels
trets culturals que honoren la nostra ciutat.
E1 divendres visità el monestir de Vilabertran i el castell i museu
de Peralada, mentre el dissabte l'esmerçà entre la seva vila natal de
Portbou, on hi té dedicat un carrer, i la dels seus avantpassats, Port de
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la Selva, població de la que fou famós alcalde el seu avi i a la que dedicà
anys enrera un interessant llibre -incorporat als nostres Annals- avui
exhaurit i del qual es parla de fer-ne una segona edició.
Sense cap mena de senyal de cansament, el diumenge Frederic
Marés el destinà a recórrer aquesta franja de transició entre l'Empordà
i la Garrotxa, que són els «terraprims» de ponent, on pujà a la Mare de
Déu del Mont, el santuari fita entre les dues comarques veïnes, estigué a
Ia comtal vila de Besalú, admirant aquest primeríssim centre d'arqueologia romànica, que només l'hi manca el claustre dispersat de Sant Pere
per ésser la vila medieval per excel•lència, i finalment feu cap i fou atès i
obsequiat, en aquestes dues pairalies tan ben conservades, modèliques
d'amor al país i a la tradició, que són el Noguer de Segueró i can Viader
de Parets.
Cal mencionar també l'homenatge, íntim i afectuós, que l'Institut
oferí al que durant varis anys fou vocal representant de l'Ajuntament a
la Junta directiva, Sr. Albert Gurt, per la dedicació, interès i ajuda que
sempre aportà a la nostra institució. Consistí en un sopar a l'hotel Duran,
amb assistència dels membres de la mencionada Junta i llurs respectives
esposes; un emotiu parlament del president Sr. Andreu Brugués,
destacant els mèrits de l'homenatjat, seguit de la corresponent resposta
del Sr. Gurt, tancaren l'acte.
Finalment, en la setmana cultural organitzada per l'Institut de
batxillerat «Alexandre Deuloufeu», a finals de febrer de 1985, el nostre
Institut d'Estudis Empordanesos col•laborà amb una conferència del
vicepresident, Sr. Albert Compte, sobre «Figueres: de poble a ciutat»
Respecte les activitats de caire corporatiu, hem de mencionar la
reunió del Ple del Consell del Patronat Eiximenis, del qual forma part
l'Institut, i que tingué lloc el 19 d'octubre al Saló de Sessions dels Serveis
Territorials de Cultura de Girona. En representació de l'Institut hi
concorregué el vicepresident Sr. Albert Compte. Entre altres qüestions
es recordà la necessitat de que les obres subvencionades pel Patronat -en
aquest cas, els nostres Annals- han d'ésser publicades abans del 31 de
desembre de cada any, per poder obtenir la corresponent ajuda
econòmica. Es dóna compte també de l'aprovació del disseny del logotip
que, d'ara endavant, hauran de portar totes les publicacions subvencionades, així com d'un reglament per donar més racionalitat a les edicions.
Es puntualitza que encara estant pendents de publicació les actes de les
Jornades dedicades a Pella i Forgas, celebrades l'any 1983 a Castelló
d'Empúries, fet lamentable si tenim en compte que dites actes constitueixen una sòlida base metodològica d'actualització de la historiografia
referent a l'Empordà. Es fa referència, després, als centres que deuen
rebre la subvenció fixa per despeses de funcionament, que són deu, entre
ells el nostre; la citada subvenció aquest any pujarà a 100.000 ptes. Es
destaca que per fi s'ha pogut posar al dia l'estat de les publicacions dels
diferents centres membres del Patronat i que cal ésser estrictes en el
compliment de les dates proposades. El següent punt de l'ordre del dia
tracta sobre la proposta de publicacions per a 1985, referent a les quals
el secretari del Patronat, Sr. Freixes, dóna compte de les peticions
acceptades, entre elles la nostra, corresponent als Annals de 1985. A
continuació es fixa la data límit per la presentació de les propostes
corresponents a l'any 1986 i es convé que sigui el 15 de febrer del dit any;
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es recorda una vegada més que per poder rebrer les corresponents ajudes
econòmiques, la data límit de publicació serà el 31 de desembre del dit
any de 1986. La normativa a seguir per les publicacions consisteix, en
resum, que a la part superior de la portada figurarà el nom del Patronat
Eiximenis, i a la portadella els noms del Patronat, Diputació i Generalitat,
amb els corresponents logotips, mentre a la part de darrera solament
figurarà el logotip; aquesta norma començarà a regir des de 1986. També
es tractà de la incorporació d'un nou membre, el Centre d'Estudis
Selvatans, així com de la substitució de la vacant en el Patronat deixada
pel Dr. Corominas, que és ocupada, prèvia votació, pel Dr. Calzada.
Finalment el president, Sr. Saqués, suggereix que cada centre trameti un
resum de les activitats desenrotllades l'any anterior, a fi de poder editar
una memòria conjunta dels centres del Patronat.
En quant als actes corporatius propis del nostre Institut d'Estudis
Empordanesos, el fet més destacat ha estat l'Assemblea general de socis,
que tingué lloc el 14 de febrer de 1986 a la Sala d'Actes del Museu de
l'Empordà. Va començar per la presentació de l'estat de comptes a càrrec
del tesorer Sr. Jaume Nabot i seguí amb l'exposició feta pel president
Sr. Andreu Brugués en la que analitzà la marxa de l'entitat en els
diferents àmbits d'actuació, tant de la publicació de textos, com dels cicles
de conferències que, enguany, seguint la tradició d'alternar temes
d'història, art i arqueologia amb altres de literatura, es preveu sobre
escriptors empordanesos. A continuació el vicepresident, Sr. Albert
Compte, excusa la tardança dels Annals i explica el contingut dels
propers, corresponents a 1986.
L'acte més important de la reunió fou, però, la renovació de la meitat
dels components de la Junta directiva, corresponent als senyors i
càrrecs següents: Andreu Brugués (president), Jaume Nabot (tresorer),
Montserrat Vayreda (bibliotecària) i Narcís Sala (vocal), tots ells
mereixedors d'una felicitació i un record per la feina que han portat a cap
i el suport i prestigi que han donat a l'Institut en els passats vuit anys
d'actuació, sobretot en moments incerts per la seva continuïtat. Com que
només es presenta una proposta de candidatura formada pels socis
Ramon Guardiola Rovira (president), Albert Gurt Pujadas, Joan Vallès
Xirau i Simó Bosch Estany, (vocals) aquesta és aprovada per unanimitat,
quedant així proclamats nous membres de la Junta els socis esmentats
suara, als que desitjem un bon encert en la conducció del nostre Institut.
NORMES D'EDICIÓ DE TEXTES PER ALS «ANNALS»

Els Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos constitueixen una
collecció que recull treballs de recerca escrits preferentment en català
sobre temes relacionats amb l'Empordà.
La Junta de l'Institut d'Estudis Empordanesos, assessorada per
experts dels diversos àmbits de les lletres i les ciències, realitzarà una
valoració dels originals lliurats per tal d'assegurar-ne el nivell i la
coherència formal, podrà suggerir a l'autor les modificacions que cregui
pertinents o, si ho creu convenient, no acceptar un treball per a la
publicació.
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Els treballs hauran de ser presentats en fulls DIN A 4, mecanografiats per una sola cara a doble espai i redactats correctament, amb la
següent estructura:
Títol del treball
Nom (o inicial) i cognom(s) de l'autor (o dels autors)
Adreça (professional o privada) de l'autor (o dels autors)
Resum d'unes 5-10 línies, en la llengua del treball i en una altra.
Text del treball, amb taules i gràfics (si n'hi ha).
Bibliografia, o bé Notes.
Per a les referències bibliogràfiques, dins del text hom esmentarà
els treballs mitjançant el(s) cognom(s) de l'autor (o els autors) acompanyats de l'any de publicació. Exemple: des nostres dades coincideixen
amb les d'altres autors (COMPTE i JUAN, 1985) o bé: «segons
COMPTE i JUAN (1985)...». Totes les citacions s'ordenaran alfabèticament
al final del text: en cas de citar més d'un treball d'un autor, s'ordenaran
aquests cronològicament. Se seguirà el següent esquema:
Llibre: Cognom i inicial del nom de l'autor o els autors. Any de
publicació. Títol (subratllat). Lloc d'edició, editorial.
Articles en revistes: Cognoms i inicial del nom de l'autor (o els
autors). Any de publicació. Títol de l'article. Títol de la revista (subratllat),
volum (fascicles, si n'hi ha): Pàgina inicial de l'article -pàgina final de
l'article.
Exemples:
DELCLOS, S. 1975. Guia del romànic de l'Alt Empordà. Figueres,
Centre Excursionista Empordanès.
COMPTE, A i JUAN, E. 1985. La Jonquera; dels inicis de la
restauració a la fi de la primera guerra mundial. Annals Inst. Est.
Empordanesos, 18: 249-309.
Si hom escull el sistema de notes, s'hauran d'iniciar dins del text
amb xifres correlatives i explicitar al final per ordre de citació. Quan la
nota consisteixi en una citació bibliogràfica o n'inclogui una, caldrà seguir
els models del paràgraf anterior. Hom tindrà cura a no barrejar els dos
sistemes de referències.
Els originals sotmesos pels autors a la Junta duran la data de
lliurament. Els que siguin acceptats, seran publicats i en la publicació
constarà la data de recepció i la d'acceptació del treball.

349

ACTIVITATS DEL CENTRE D'ESTUDIS DEL. BAIX FLUVIÀ
CURS 1985-1986
Dia 21 de setembre
Conferència sobre «Cometa Halley i Voyager II». Pel Dr. Enginyer
Joaquim Dispès.
Dia 27 de setembre
Participació a Figueres a actes i exposició Narcís Monturiol.
Dia 24 de novembre
Presentació del llibre «Homes de Ciència Empordanesos» presidit
per l'escriptora senyora Ma Àngels Anglada amb l'assistència dels autors
del llibre Srs. Salvador Canyigueral i Folcarà, Neus Fàbregas i Teixidor,
Josep Ma Poch i Ymbert i Joan Vallès i Xirau.
Dia 15 de febrer de 1986
La conferència «Avui educar és més difícil» pel Sr. Lluís Folch i
Camarassa, psiquiatre infantil i Professor de la Universitat de Barcelona.
Dia 22 de març
Conferència del Sr. Francesc Ferrer i Gironès, Senador a Madrid
que va parlar de «La situació actual de la llengua catalana». Al final hi va
haver un llarg co•oqui i el conferenciant va signar llibres.
Dia 24 de maig
Interessant conferència del senyor Lluís Racionero i Grau sobre el
tema «La Mediterrània i els Bàrbars del Nord». També el conferenciant va
signar exemplars del seu últim treball
Dia 15 de juny
Conferència pel Sr. Josep Ma Razquin i Jané, Subdirector de la
Biblioteca de Catalunya que va parlar sobre «Formes de la vida pagesa a
la Catalunya Occidental».
Durant aquesta Reunió Plenària es va acordar nomenar Soci
d'Honor al Sr. Miquel Marisc i Cuevas per la seva dedicació a enriquir
aquest Centre amb els seus valuosos coneixements d'Arqueologia i
Geologia.
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COL.LEGIS QUE HAN VISITAT LA SALA D'EXPOSICIÓ I EL MUSEU DEL
PAGÈS I EL SEU MÓN. TORROELLA DE FLUVIÀ 1986.
Foixà
Roses
Luxemburg
Sitges
Riumors
Llers
Sant Pere Pescador. 3 cursos
Escola d'Estiu (Ciències Socials) Girona
Camallera
L'Armentera
Calonge
Figueres. 3 collegis
Barcelona
L'Escala
La Bisbal
Lladó
Torroella de Montgrí. 2 collegis
Sant Feliu de Guíxols. 3 collegis
Salt-Santa Eugènia. 3 cursos
Girona. 3 collegis
Puigcerdà
Pals. 3 cursos

Calella de la Costa
Palafrugell-Torres Jonama
Ventalló-E.G.B
Residència Estudiants Ventalló
Navata
Tiana. Escoltes Roger de Flor
Granollers. 2 col.legis
Banyoles. 2 collegis
Olot. 3 collegis
Riudellots. 2 collegis
B egur
Castelló d'Empúries. 2 collegis
Palamós
Vilassar de Dalt
Esplugues de Llobregat
Terrassa
Vilamalla
Institut de Mollet del Vallès
Fortià
Sils. E. Jacint Verdaguer
Manresa
Calella de la Costa

A més de mostrar als alumnes el museu, se'ls ha acompanyat a
llocs històrics, llegendaris i ecològics amb conferències d'entesos amb les
corresponents matèries.
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