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Universitnt de Girono 

Vicens Vives, 
de nou recordat 
a la UdG 

Els dies 14 i 15 de marg es van celebrar 
a la Facuttat de Lletres les II Jornades 
Jaume Vicens Vives, organitzades con-
juntament peí Departament de Geogra
fía. Historia i Historia de l'Art i el Centre 
d'Históha Rural de l'ILCC, i dedicades a 
analitzar robra de l'historiadorgironí que 
els dona nom. 

Tres tbrcn els principáis cixos 
d'aqiiestes jortiadtrs, a s;ibcr: les 
ponénctes, la presentació púb[ic;i 
del fons que la familia Vicens-
Rahüla dipositá a b U d G l'any 
I98S i h t<-iiila rodona que aplega 
descacats deixebles de Vicens. Les 
cinc ponencies es destinaren a 
parlar de la trajcccoria inccMectual 
i política de ("historiador (a carree 
de josep M. Muñoz) i deis distints 
contextos historiografics en els 
quals treballa: la C Catalunya 
nouceiitista (Kanioii (¡rail); la 
historiografía espanyola de les 
prinieres decades del segle X X , ja 
mes professionalitzada i oberta a 
Europa de la nía de la Institución 
Libre de Enseñanza i la Junta para 
Ampliación de Estudios {Pedro 
Ru iz Torres); la historiografía deis 
primers anys del franquisme, 
resultat directe de la ruptura de la 
tradició liberal {Gonzalo 
Pasatnar); i la que, niés tard, va 
coment^ar a rebre algunes 
influencies de Leseóla francesa 
deis Anuales (Julián Casanova). 

El segon eix de les Jornades 
ton la presentació pública (a 
carree de Jaume Rufí) del fons 
bibliografic i documental (i de les 
seves possibilitats) dipositat 

"JAUME VICENS VIVES 

EN LA HISTORfOGRARA CATALANA 

I ESPANYOLA* 

Glrona, 14 115 de mar^ (fe 2002 

UnlversIUt do Glnna 
DcsaílüiiHiil lie CtuHintlD. HIWMIi I llHIuiia De \Hn 
ImUlui iJF Uen̂ uD I Cullurn CKlitfon» 
tCan\w il'H'^lñ'M MiN'l' Srcob JAIHIK VltriH V-.'-. • 

generosament a la U d G pels 
hereus de Vicens, el qual des d'arn 
podra ser mes conegut i consultat 
grácies a l'edició d \ in C D 
(prcsentat en oeasió de les 
Jornades) L¡ue inaugura la 
coMcccio Ex-libris, destinada a 
donar a coneixer els distints fons 
bibliograíics c¡uc es custodien a la 
Universitat. 

Finalniciit, i coni a cncertada 
eloenda, cal esmentar la taula 
rodona «Jaume Vicens vist pels setis 
deixebles». Moderada perjoaquiín 
Nadal, va reunir dcstacats deixebles 
de Lhistoriador giroiu' que han 
tingut un paper rellevant (segiiint la 
preocupació divulgadora i didáctica 
de Vicens) en la renovació de 
l'ensenyament de la historia eu els 
institüts els darrers quaranta nnys 
(Ramón Ciuberu, Montserrat 
Llorens, Rosa Ortega i Joan i^oig) 
o en la renovació de la investigació 
histórica (ainb especial étnfasi eu el 
camp de la historia social i 
económica) desenvolupada en 
fambit univcrsitari (Einili Cíiralt i 
Jordi Nadal). Tots ells, davant d'un 
pi'iblie nombrós i divers (aJumnes, 
professors, faniiliars de Jaume 
Vicens). destacaren les 

caracten'stitiues del que iou el sen 
luestre. Jordi Nadal evoca el Vicens 
que era, albora, un bou 
investigador i protcssor Qa "C]iie les 
seves classes feien un gran inipacte* 
i «nitliom volia anar a primera fila») 
nnib LUia gran capacitar de treball, 
un "gran sendtposiriu de la vida» i 
no pas poqLies dosis de [uagnetisnie 
i atraceió personal. Eniili Giralt 
destaca la seva voluntat de 
'itranscendir fámbit própiatnent 
universitaria. R a m ó n Gubern, al 
sen torn, després dV-xpressar la seva 
admiració per Vieens, va 
reconei.xer, fent uti exercici de 
franquesa, que la relaeió tlels 
alunines anib el mestre no deixava 
de ser un xic «vassallática». Segous 
e]l, a Vicens «l'eruLÜció li anava 
estreta», i es delia molt mes per les 
grans síntesis i les intu'ícions 
brillants. Montserrat Llorens (que 
parla també en nom de Rosa 
Ortega i Joan Koig) posa de 
manifest coni ells havicn intentat 
continuar la tasca endegada per 
Lhistoriador (de qui va destacar el 
sen Uigam amb l'ensenyament actiu 
practicat per l'lnsdtut Escola de la 
II República) tle niillora deis Ilibres 
de text destináis a Lensenyamcnt 
de la historia, a partir tle la 
consideració (molt cara a Vieens) 
qne els aluinnes "iiti son només 
repetidiírs mecanics tlels roillos deis 
professors, sino gent activa» ais 
quals es pot implicar mes en el 
proct'S d'aprenentatgc amb les eines 
adeqtiades i una nova concepció de 
la historia en que els protagonistes 
no sóu noniés els herois i els reis, 
sino també la gent «normal». 

En definitiva, després 
d'aquestes intenses Jornades, no 
absentes d'alguns interessants 
debats i polémiqnes (inevitables 
en la mesura que no tothom fi la 
mateixa diatjnosi i valoraeió quan 
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L~s p;ii-|;i tic l;i hislnrii)g]íin,i). am 
nnmcs L\II ospor.ir <.]uc lu-ii ;ivi;it 
í^c'ii piiii|¡(.|ii¡n k's püiJL'iicics i L-s 
f'ici l;i irnnsL^-ipció (i LHÜCÍÓ) de les 

dik-i-L'ins iiiicrvi'[u-¡oiis J e Li i.uil.i 
i'odona de cluoiKla. ja que 
aqüestes liarreves son LUIS 

testimonis liiscoiaes ineisius i de 
gran vivesa que. anih el cemps. 
<^oni passa anüi els hons viiis. 
giianyanm en importaiieia i 
interés. Llastíma que per raons 
imperacives de darrem liora ais 
professors [oscp Fontana i Bnric 
Lliich no ck fos possibie 
participar en la taula rodona, tal 
coni s'havia previsi. 

Joaquim M. Puigvert i Sola 

El professor 
Joaquim Florit, 
en el record 
El dia 9 de marg d'aquesl any 2002 va 

morir a Barcelona a Barcelona el profes

sor Joaquim Florit Garcia, a l'edat de 

noranta-un anys. Va arr ibara Girona 

l'any 1942 per ocupar la cátedra de llen-

gua llatina i, al mateix tenips, la direcció 

de rinstitiil Vell del carrer de la Fort;a, 

La seva niort lia enjpit niohs 
[íii'oniíis i, especiainienc. oís que 
vaní ésser alinnnes seus i que anib 
t-'l reeord eopseni ara anib 
'-'nyorant.'a el que va significar el 
í̂ '̂Li nicstratlío i la seva estada a 
t'iron;i duraiit vint-i-cinc anys. 

El Sr. Florit -a ix í el solíem 
' inon ienar - va néixer a Murcia i 
va arribar al nostre iiistitut 
proccdenr del de Torrelnvega, 
líen aviat s'identitica anib la 
i'falitat gironiíia i es considera un 

Líirom' mes. Pels wdts de Tany 
l'ííi7, per raons ]iersonals ¡ «en 
coniissió LIC serwis", \'a 
trasUadar-se a Barcelona, on 
dirigí l ' instimt de nova creació 
Emperador Chirlos, en el qual es 
Jubila Tany MíSH 

La seva relació anib Clirona 
no es va interronipre niai. í 
durant molt de rcnips conserva el 
sen pis del carrer deis Alemanys. 
prop de la Porta lí^nfuia. situació 
de la qual cll solia vantar-se, tot 
nianiJestant el sen goit; de viure a 
tocar d'unes memorables restes de 
la Gerimda ixínuuia. 

Coneixia niolt hé i estiniava 
anib deler tots els ractíns de la 
(iirona ancÍL;a. N o era ijens estrany 
troliar-lo. en els seus pocs moments 
de lleurc. passej.int pels vells 
cirrerons. tot rejiass.mt i tlesctihrint 
la historia de I.i iiostra ciutat. 

Linstitut del teinpis del Sr. 
Florit. sobretot de la primera 
época, no jioilia sostreure's a les 
limitacions i restriccions que les 
circtniístñncies de la trisin ¡ llanca 

El professor Florit. el dia de la 
seva jubilado, l'any 1980. 

postguerra iniposaven. El centre 
tenia pocs recursos, Ledifici era 
vell. el material escolar era escás, a 
les aules els nois i noies eren 
separats peí passadis que rebia, 
ironicament. el nom de "paraMel 
3iS>>... i no obstant aixo 
restiiiiavem com era. no en 
teníem cap altre i era, en 
definitiva, «el nostre institut». Ens 
conipensava teñir aquella aula de 
fisica. tan plena d'aparells estranys; 
f aula de ciencies naturals, tan 
emblemática; Laida esglaonada; 
les obertures solemnes de ciirs; les 
celebracioiis de la testa de sant 
Tom.Vs; el cant del G,jniía¡i¡uis 
[i^iínr, mes gloriós que altres cants 
imposats, i, sobretot, ims 
protess<irs beii rellevaiits: Cíarcía 
López. Cíener. Sobrequt-s. 
Fustagueras. Mn . Fuentes . . . i mes 
endavant l íonnin. C'olas. Rosina 
Lajo, entre molts il'altres. 

Anib un seiitit de 
respoDsabilitat extraordinari i anib 
un s.iber fer de persona conscient i 
complidora de la seva tasca, el Sr. 
Florit va dirigir l'ltistitut gairebé 
dinou anys. no exempts de 
dificultats de tota men.i, cabories i 
[uoltes vegades incomprensions. 
Aliaiis de tot. ell era l 'home, el 
companv i el pi"otessor. 

Era conscient de la tasca 
encomanada ais docents, una tasca 
doble entre els pi-ofessors i els 
alumnes. i s.d>ia compaginar ntolt 
bé l'e.xigéncia i l'autoritat que la 
docencia concedcix. amb un 
c.ipieninient de respecte i d"cstima 
pels .dumnes. Era el <iocíiis nui'^i^tcy, 
el protcssor savi. pero amable, 
comprensiu, sempre obert al 
dialeg, pie d'lnimanitat, 
constantment disposat a donar 
consells i a ajudar en l'organització 
d'activitats que ell intuía que 
podrien ésser saludables. 


