
PRESENTACIÓ DEL CONGRES 
D'HOMENATGE A PERE DE PALOL 

HISPÀNIA I ROMA. D'AUGUSTA 
CARLEMANY 

J. M. NOLLA, en nom de l'I.E.G. 

Dr. Palol, digníssimes autoritats, senyores, senyors: 

A les portes de la commemoració dels cinquanta anys d'existència de 
l'Institut d'Estudis Gironins, quan arriba l'hora de repassar-ne la història, 
els objectius, les fites aconseguides, si n'hi ha hagut; quan cal mirar enda
vant i plantejar-se si les raons que van fer néixer aquesta institució conti
nuen essent vàlides, o si cal modificar-les i obrir-se a noves propostes, a 
nous models, vam pensar que era el moment oportú per embarcar-nos en 
una aventura engrescadora que consideràvem justa i que exigia concentrar-
hi tota l'energia en un esforç comú ingent que tingués, també, el valor afe
git de marcar amb contundència la fi d'una època. 

Aquest succés no era sinó l'organització d'un magne congrés d'ho
menatge a la figura del que ha estat, tant anys, president de l'Institut; giro
ní de soca-rel malgrat haver viscut una part important de la seva vida lluny 
d'aquesta ciutat, en una llunyania que mai no va significar distanciament o 
oblit, ans al contrari; universitari decidit, professor i mestre de llargues 
generacions d'estudiosos que porten al seu damunt, de manera intangible, 
les idees apreses en una escola de saviesa i de ciutadania; arqueòleg de 
prestigi reconegut, d'influència extraordinària i que ha fet d'aquesta voca
ció la seva vida, però, com hauria de ser, com no s'ha cansat mai d'insistir, 
recuperant, darrere monuments i objectes, el batec de la vida, entestant-se a 
fer estimar un valor que sembla que va de baixa, que potser algú voldria 
buit i sense contingut, l'humanisme omnipresent en la manera de fer de 
Pere de Palol i Salellas. 
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Per totes aquestes causes i moltes altres que tots tenim al cap, ningú 
no dubtarà de l'oportunitat d'aquest petit homenatge que, si bé surt d'una 
modesta institució, en una ciutat petita, ha estat, pel prestigi, per la perso
nalitat del nostre president, un èxit extraordinari en tots els aspectes, de tal 
manera que el mateix èxit serà la feixuga càrrega que tots haurem d'arros
segar. No hauríem, però, volgut, de cap de les maneres, ni ho hauria desit
jat l'homenatjat, que aquestes jornades no haguessin estat obertes a tothom, 
a tots aquells que, en un moment o altre, amb més o menys intensitat, han 
creuat la seva vida professional en el camí del Dr. Palol i, ara, desitjaven 
fer-li costat en aquestes diades de merescut reconeixement. 

L'Institut ha comptat amb la col·laboració decidida i generosa del 
rectorat i del departament de Geografia, Història i Història de l'Art de la 
Universitat de Girona; l'Ajuntament de Girona; el Museu d'Arqueologia de 
Catalunya, seus de Girona i Empúries; la Diputació de Girona; el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i la Cirit, sense l'a
juda dels quals la idea no s'hauria concretat, i que des d'aquí agraïm. 

Ara, plegats, com Hèracles, hem enfrontat i ens proposem conclou
re aquest treball, no manat per cap Euristeu, sinó impulsat per la justícia i 
l'agraïment, amb tanta dignitat com tenia per costum fer, en un temps 
heroic i reculat, el divinal fill d'Alcmena. 

Senyor Pere de Palol, rebeu, doncs, la gratitud de tots nosaltres. 

Moltes gràcies. 
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