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Un professor qüestionat 

ENRIC MIRAMBELL I BELLOC 

L'encarrec que vaig exercir de cap d'estudis durant els quatre primers 
cursos del que inicialment s'anomena Delegació de la Universitat Auto- 
noma de Barcelona em permet recordar molts detalls sobre la posada en 
marxa i el rodatge inicial d'aquell ambiciós projecte, el qual, després de 
moltes vicissituds, s'ha convertit en l'ara florent Universitat de Girona. 

Entre els molts episodis de qui: vaig ser testimoni té, en aquests 
moments, un interes especial el laboriós i conflictiu fitxatge del professor 
Modest Prats i Domingo. Ara que amb una joiosa i encara molt esperan- 
gadora jubilació culmina un llarg i dens període de trenta anys de treball 
en el centre universitari gironí, sera bo deixar constancia de com va 
comengar aquesta important etapa de la vida academica d'un professor 
tan competent com apreciat, que ara deixa les classes, pero que no 
abandona la seva dedicació a I'estudi i a la investigació, sinó que més 
aviat hem de creure que la intensificara. 

Un primer intent 

Era l'estiu del 1969 quan preparavem l'inici del primer curs de la Facultat 
de Lletres. Tot s'havia de preparar: pactar condicions; preveure d'on 
sortirien els diners per pagar les despeses; habilitar locals; atraure 
possibles alumnes en nombre suficient per poder justificar el funcio- 
nament dels estudis, contractar professors, etc. D'aquesta darrera funció 
se n'ocupava el Rector de la Universitat Autonoma, sense admetre 
interferencies ni imposicions, pero si atenent suggeriments i indicacions. 
Algun dels professors va venir directament designat pel Dega de la 
Facultat de Lletres, pero varem tenir I'oportunitat de fer algunes pro- 
postes, part de les quals varen ser acceptades. Estava pendent el nome- 
nament d'un professor de filosofia. Jo vaig pensar que la proposta de 
Modest Prats seria molt adequada. El tenia en gran consideració i estava 



segur que, si ell acceptava, faria una feina excelelent. Per corroborar el 
meu criteri vaig parlar-ne amb un professor del Seminari que el coneixia 
molt bé. La resposta va ser que es tractava d7un home de clara intel-ligen- 
cia i amplia formació, pero que dubtava que acceptés impartir aquella 
assignatura. En tot cas li escauria millor la de llengua, pero, com que el 
professor de llengua catalana ja havia estat designat pel Deganat, varem 
deixar el tema aparcat i ni tan sols l'interessat ho va arribar a saber. 

Es va trobar un bon professor de filosofia i es va completar el quadre 
inicial. Aquell primer curs va transcórrer molt placidament; el segon va 
ser una mica conflictiu. Quan anavem preparant el curs 1971-72, la 
proposta a favor del professor Modest Prats va venir de la Facultat, de 
moment no pas del deganat. En una de les reunions preparatories del curs, 
que va tenir lloc a 1'Arxiu de la Corona d'Aragó -Bellaterra encara era un 
projecte i la UAB utilitzava locals prestats-, en un a part, el professor 
Joaquim Molas em va parlar de la conveniencia de contractar Modest 
Prats per a l'assignatura de llengua catalana. Jo no vaig voler compro- 
metre'm a res. Era la primera vegada que parlava amb el Dr. Molas i no 
hi tenia prou franquesa per manifestar-me clarament. Li vaig contestar 
que em semblava la persona ideal per a aquell carrec, pero que no sabia si 
el Bisbe voldria perdre un rector, i sense el permís episcopal creia que 
l'interessat no acceptaria. El que si que jo sabia molt bé era que en els dos 
anys transcorreguts la situació política a Girona s'havia endurit molt. El 
Governador Civil que teníem el 1969 potser hauria posat alguna objecció 
al nomenament de Modest Prats com a professor, pero el que ens gover- 
nava -i ho feia a fons- el 1971 sens dubte s'hi oposaria frontalment i amb 
contundencia. I si el governador s'hi oposava, la Diputació també ho fa- 
ria, ja que hi havia una clara i ineludible dependencia. I, no ho oblidem, 
la Diputació era la que facilitava els locals i pagava una bona part de les 
despeses dels estudis universitaris gironins. Les homilies de mossen 
Modest, primer al Carme i darrerament a la parroquia de Vista Alegre -de 
la qual va ser el primer rector- no agradaven a l'autoritat governativa. O 
potser li agradaven tant que, per tal de sentir-les i assaborir-ne bé el 
contingut, hi enviava un policia amb un aparell de gravació amagat. 

Entre la teologia i la filologia 

De moment no se'n parla més. Passa l'estiu, i el mes de setembre, poques 
setmanes abans del comenqament del curs, el tema va tornar a sortir. Una 
tarda em va venir a veure mossen Joan Busquets per comunicar-me que el 



bisbe havia nomenat mossen Modest Prats professor d'lniciacid a la 
Teologia de l'estudi universitari. El Dr. Jubany no ho proposava, sinó que 
ho donava per fet i definitiu. Amb mossen Busquets hi havia prou 
confianga per fer els comentaris que calgués, pero només com un franc 
desfogament i sense cap intent d'oposició. Només calia comunicar-ho al 
Dega, el qual, de grat o no, no hi havia dubte que ho acceptaria. El Dega, 
el Dr. Udina, tenia bona amistat amb el bisbe Jubany, que l'any 1969 ja li 
havia demanat que fes quelcom per portar els estudis universitaris a 
Girona. L'any 1970, el Dr. Jubany s'havia molestat per una relliscada en 
la proposta del professor de Teologia. La relliscada no havia estat res més 
que una acció precipitada, sense cap mala intenció, pero el Dr. Jubany 
s'ho va prendre com una interferencia en les seves competencies. Tots 
consideravern i apreciavem molt el nostre Bisbe, i no hauríem volgut pas 
fer-10 enfadar una altra vegada. 

Vaig telefonar el Dr. Udina i, tal com ja esperava, va acceptar la 
proposta, i encara m'hi va afegir que també s'encarregaria al professor 
Modest Prats l'assignatura de Llengua Catalana. El Dega veia venir, com 
jo mateix, la tempesta que es produiria, pero considerava que es tractava 
d'un bon professor i que s'havia d'afrontar la situació procurant de sortir- 
ne al més ben parats possible. El que vam convenir fou que era totalment 
necessari mantenir una absoluta reserva sobre el tema fins que el curs ja 
hagués comengat. Aleshores convenia presentar la decisió com un fet 
consumat i argumentar que seria improcedent tomar enrere. També 
varem preparar una entrevista de mossen Modest amb el Dr. Udina apro- 
fitant un dels sovintejats viatges que aquest darrer feia a Girona. 
L'entrevista va tenir lloc en el meu despatx de la Biblioteca Pública de 
Girona, pero jo vaig sortir-ne discretament. Tanmateix, sabia que es 
tractava de demanar al professor que actués amb prudencia i discreció per 
tal de no desencadenar les ires governatives. 

Tot i la reserva que es volia mantenir, hi hagué qui es va assabentar de 
tots aquests moviments. El periodista Pere Madrenys va publicar en el 
periodic local la noticia que el rector de Vista Alegre deixava el carrec 
parroquial per dedicar-se a la docencia en el centre universitari de Girona. 
La notícia, tanmateix, va passar inadvertida a les autoritats civils, sens 
dubte a causa de la preocupació per la intensa pluja que aquells dies de 
setembre havia fet pujar el nivell dels rius i havia creat un cert perill 
d'inundació a la ciutat i a les comarques. En els casos d'inundació es 
centrava tota l'atenció de les autoritats i els altres temes quedaven, per 
uns dies, relegats a un segon terme. El cas és que ningú dels que ens 



temíem es va donar per assabentat i aixi vam poder comenqar el curs 
sense que es produís cap protesta ni advertiment. Pero pocs dies després 
de l'inici de les classes vam rebre el primer avís. Havia estat possible 
parar el cop abans que comencés el curs, pero era impensable que quan el 
curs estigués en marxa no es produís la denúncia. Hi havia matriculats 
algun policia, a més de persones incondicionals al regim i fins i tot algú 
que en aquell moment ocupava carrecs polítics. Alguns estudiaven per 
ganes de fer-ho, pero n'hi havia que hi eren per vigilar, i ho feien. 

Entre la Diputació i el Govern Civil 

El primer toc d'atenció el vaig rebre pels volts del dia deu d'octubre: una 
trucada telefonica del President de la Diputació a l'hora de dinar. Em va 
dir que li havien fet saber, amb gran sorpresa per part seva, que el senyor 
Modest Prats estava fent classes al centre universitari. Com si no s'ho 
acabés de creure, em preguntava si realment era així, i, en el cas que ho 
fos, em demanava si jo sabia de quina mena de personatge es tractava. 
Per descomptat, no podia negar-li que M. Prats havia estat contractat com 
a professor, pero vaig afegir que el seu nomenament tenia el vistiplau del 
Rector. Pel que fa a la seva personalitat, vaig assegurar que es tractava 
d'un excellent professor, amb una base científica molt solida i uns grans 
dots pedagogics. També vaig fer constar que la primera designació havia 
vingut de part del bisbe N. Jubany per a l'assignatura de Teologia i que, 
per completar la seva dedicació, la Universitat li havia encarregat l'assig- 
natura de Llengua Catalana, atesa la seva llicenciatura en filologia. Per 
intentar suavitzar la situació vaig esmentar els antecedents familiars del 
professor qüestionat, que si res més no havien de ser considerats amb 
respecte per la gent del regim. Vaig afegir que, si se'l destitui'a un cop 
comenqades les classes, el remei seria molt pitjor que no pas el mal que 
ells suposaven que es podria produir, ja que sense cap mena de dubte el 
batibull que els estudiants podrien organitzar seria de campionat. Em va 
semblar que el President ho entenia i que fins i tot no trobava pas 
malament que no es prengués cap mesura per tornar enrere en la 
designació del professor, pero de tota manera em va dir que el Gover- 
nador Civil no toleraria de cap manera que M. Prats continués fent 
classes. 

Al cap de pocs dies em trucava la secretaria del Governador per 
demanar-me que hi anés al més aviat possible. Mentre acabava d'enllestir 
la feina que tenia entre mans vaig rebre -just abans de sortir de la 



Biblioteca per anar al govern civil- una nova trucada en que se 
m'ordenava que portes la relació dels professors del Centre Universitari. 
Hi vaig anar esperant el pitjor. Amb la llista al davant de la ma el 
Governador em va anar demanant referencies de cadascun dels profes- 
sors. Vaig mirar de presentar la meva relació tan bé com podia, encara 
que em temia que les meves informacions resultessin superflues, ja que el 
Governador sabia de tots tant o més que no pas jo mateix. El Governador, 
pero, em va anar escoltant amb atenció i al final només em va dir que 
calia vigilar molt quina mena de professors es contractaven, perque a ell 
no el preocupaven els aldarulls que poguessin provocar els alumnes, sinó 
la ideologia dels professors. I, sense més observacions, em va obrir la 
porta del despatx i em va acomiadar. Quan ja havia caminat uns passos 
vaig sentir com la porta es tancava amb més contundencia que de costum. 

Uns dies mes tard em varen arribar noticies d'una tensa conversa 
telefonica que havien mantingut el Rector, Villar Palasi, i el Governador 
Civil de Girona. Com a conseqü~ncia d'aquesta trucada, les relacions 
entre l'autoritat academica i la governativa van quedar trencades durant 
un temps. 

En una de les seves freqüents visites a Girona, el Dr. Udina em va 
demanar que l'acompanyés al Govern Civil. Arribats allí, el varen fer 
entrar a ell tot sol al despatx del Governador, mentre que jo -sense 
lamentar-ho gens- em vaig haver d'esperar a l'avantsala. No vaig ser 
present a la conversa, pero en vaig coneixer exactament el seu contingut, 
que no podia ser cap altre que el que ja esperavem. Va ser una audiencia 
molt llarga, pero sense cap resultat. 

Al cap de pocs dies va venir el Dr. Martí de Riquer, Vicerector de 
17Autonoma. Només em va dir que anava a entrevistar-se amb el Gover- 
nador. Venia en substitució del rector, que s'excusava amb el pretext que 
en aquells moments no podia despla~ar-se a Girona. No em va revelar el 
tema que anava a tractar, pero per algunes preguntes que em va fer i pel 
que es respirava a l'ambient no hi havia cap dubte sobre quina era la 
causa de la presencia a Girona del Dr. Riquer. 

Les autoritats academiques es varen mantenir fermes en la seva 
posició. De cap manera no van voler claudicar davant les imposicions del 
poder polític. Per una banda, el Dr. Villar Palasí era un home de molt de 
caracter i, a mes, era gema del ministre d7EducaciÓ; pero, per l'altra, es 
rumorejava que el Governador Civil era un home de la maxima confianqa 
de l'almirall Carrero Blanco. 



El professor Modest Prats va continuar en el seu lloc i el món no es va 
enfonsar. El President de la Diputació no me'n va parlar més, i el 
Governador tampoc, de manera que la qüestió que s'havia presentat tan 
ardua es va anar aigualint. Els alumnes estaven molt satisfets amb el seu 
professor i el rendiment de les classes era molt positiu. Poc després, les 
coses van comenqar a canviar de debo: primer hi hagué relleus en els 
carrecs polítics, més endavant en les institucions. 

Ara, després de trenta anys, tot aixo ja és historia, i ha arribat l'hora de 
la jubilació del professor de bon comenqament tan qüestionat. Modest 
Prats ha tingut una brillant trajectoria en els estudis universitaris gironins 
que, amb moments difícils i d'altres de més plaents, han vingut funcio- 
nant primer com a Delegació de les Facultats de la UAB, després com a 
Col.legi Universitari, tot seguit com a Estudi General i finalment com a 
Universitat de Girona. 



ESTUDI GENERAL 
Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 

Bibliografia de Modest Prats 

Modest Prats va publicar el primer article l'any 1965, a Qüestions de 
vida cristiana. Entre aquesta data i avui ha produ'it una gran quantitat de 
textos que, tant per la qualitat com per la importancia cultural i social que 
van tenir, val la pena recollir. A causa de la gran varietat de temes i 
generes, hem dividit els textos -la majoria impresos- en tres apartats 
tematics: ((Estudis, assaigs i prolegs)), crCol.laboracions periodístiques)) i 
((Creació literarial). En el primer apartat hi ha els títols agrupats per l'any 
de publicació i ordenats alfabeticament. En el segon, ctCol.laboracions 
periodístiques)), els treballs han estat ordenats cronologicament. Al darrer 
apartat, en canvi, que és més breu, l'ordenació també és cronologica, pero 
sense separar per apartats els diversos anys. Només fem constar el nom 
dels autors en els casos de coautoria, i entre parentesis quadrats, els 
pseudonims usats per Modest Prats. Al final de tot incorporem un nou 
apartat d'aEntrevistes)), on es recullen per ordre d'aparició unes quantes 
intervius que ens permeten acostar-nos una mica més a la seva extraver- 
tida personalitat. 

Estudis, assaigs, prolegs 

1966 
((Problemes pastorals de 1'6s de les llengües vives en la litúrgia)), dins 

11 Congrés litúrgic de Montserrat. Ponencies i cronica del congrés 
celebrat a Montserrat l'any 1965, vol. I, Montserrat, Monestir de Mont- 
serrat, 1966- 1967, pp. 389-43 1. 

((Proleg)) a Narcís Comadira, ((La febre freda)), dins Narcís Comadira i 
altres, Spoetes de Girona, Girona, Dalmau Carles, 1966, pp. 93-94. 

1973 
((Manuel de Pedrolo)), Qüestions de Vida Cristiana, 67 (1973), pp. 50-54. 



1974 
((Notes sobre la ControvBrsia sobre la perfecció de l'idioma catala)), 

Els Marges, 2 (1974), pp. 27-43. 

I976 
ctIntroducció)) a Ramon Alberch, Joan Busquets, Josep Clara i altres, 

Treballs d'histdria. ~ s tdd i s  de demograja, economia i societat a les co- 
marques gironines, Girona, Patronat Eiximenis, 1976, pp. V-Ix. 

((La segona part de les Instruccions per a 1 'ensenyanqa de minyons, de 
Baldiri Rexach)), Els Marges, 7 (1 976), pp. 106- 1 1 1. 

((Notes per a una historia de la llengua)), Revista de Girona, 75 (1 976), 
pp. 127-132. 

1977 
ctConsecuencias culturales)), Historia 16, 17 [=El centralisme 

borbónico contra la Corona de Aragón] (1 977), pp. 102- 105. 

1979 
ttProleg)) a Albert Rossich, Una poBtica del barroc: el "Parnas cata- 

la ", Girona, Col.legi Universitari de Girona, 1979, pp. v11-XLVI. 

1981 
((Proleg)) a Salomó Marques i Albert Rossich, eds., Baldiri Reixac, 

Instruccions per a l'ensenyan~a de minyons, tom II, Girona, Col.legi 
Universitari de Girona, 198 1, pp. V-IX. 

1982 
((Francesc d'Assis en la nostra historia)), dins XIII Trobada de pesse- 

bristes de Catalunya. Banyoles 3 d'octubre 1982, Banyoles, Ajuntament 
de Banyoles 1 Diputació Provincial de Girona, 1982. 

Modest Prats i Josep M. Nadal, Histdria de la llengua catalana, vol. i. 
Dels inicisjns a l  segle xV, Barcelona, Edicions 62, 1982. 

((Ramon Llull: "creador del catala literari")), L 'Aven~, 49 (maig 1982), 
PP. 27-30. 

Salomó Marqds, Ricard Masó, Modest Prats i altres, Toponímia del 
GironBs, Girona, Servei d'Estudis de Polux S.A. / Colelegi Universitari de 
Girona, 1982. 



Modest Prats i Josep M. Nadal, Un bien chzrement défendu: la 
langue, dins Joaquim Nadal i Farreras i Philippe Wolff, dirs., Histoire de 
la Catalogne, Toulouse, Privat, 1982, pp. 9 1 - 120. 

((Una historia per a mirar endavant)) [sobre el cinquantenari de la 
publicació del Diccionari General de la Llengua Catalana], Art i Lletres 
(Suplement cultural del diari Avui), 23 (5 de desembre de 1982), p. 23. 

1983 
((Joan Martí i Castell, El catala medieval. La llengua de Ramon Llull, 

Barcelona, 1981, 190 p p . ~  [ressenya], Arxiu de Textos Catalans Antics, 2 
(1983), pp. 413-414. 

Modest Prats i Josep M. Marquks, ctL7Esglesia: bisbes, clergat i 
organitzacions)), L 'Avenq, 60 (maig 1983), pp. 27-30. 

((Proleg)) a Ernesta Sala, El parlar de Cadaqués, Girona, Diputació de 
Girona, 1983, pp. 11-14. 

((Proleg)) a Josep Calzada, Sant Pere de Galligans. La histdria i el 
monument, Girona, Diputació de Girona, 1983, pp. 21-26. 

((Un vocabulari catala a la versió del De RegimineprincQum de Gil de 
Roma)), dins Giuseppe Tavani, ed., Actes del sis; Col.loqui Inter- 
nacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona, Publicacions de 
lYAbadia de Montserrat, 1983, pp. 29-87. 

1984 
Modest Prats i Joan Carreres, eds., Verdaguer a la Mare de Déu del 

Mont, Salt, Edicions del Pel, 1984. 

1985 
((La gran virtut de la llengua)), dins Enric Bou i altres, Josep Carner. 

llengua, prosa, poesia, Barcelona, Empúries, 1985, pp. 9-30. 
((La prosa catalana: una historia i una realitat)), Butlletí interior 

informatiu dJOmnium Cultural, I11 epoca, 64 (juliol 1985), pp. 52-58. 
((Prefaci)) a Esteve Fabregas i Barri, Diccionari de veus populars i 

marineres, Barcelona, Portic, 1985, pp. 9-12. 
((Sobre Josep Romeu i Figueras)), Gra de Fajol, 11 (abril 1985), p. 14. 

1986 
((Estudi lingüístic)), dins Historia de París i Viana, Girona, Diputació 

de Girona, 1986, pp. 97-111. 



((Notícia historica dels Jocs Florals)), dins Joaquim Franch i kngel 
Daban, La veu dels nens. Cinc anys de Jocs Florals Escolars a Girona, 
Girona, Servei Municipal de Publicacions de 17Ajuntament de Girona, 
1986, PP. 9-16. 

((Per a una lectura basica del Canigó)), Serra d'Or, 327 (20 desembre 
1986), pp. 34-36. 

1987 
((El poema Canigó de mossen Jacint Verdaguer. Conferencia de Mn. 

Modest Prats als bisbes reunits al Monestir de Sant Martí del Canigó en el 
Centenari del poema verdagueria, 15 de juliol de 1 9 8 6 ~ ~  Butlletí de 
I'Església de Girona, 3 (febrer 1987), pp. 166-183. 

((Proleg: Podrit de literatura)), dins J.M. Fonalleras, Un sofa a la riba, 
Girona, Edicions Periodiques de les Comarques, S.A., 1987, pp. 1 1 - 13. 

1988 
Modest Prats i Albert Rossich, ((El Llibre dels secrets d'agricultura i 

la prosa catalana a l'epoca del barroc)) dins Miquel Agustí, Llibre dels 
secrets d'agricultura, casa rústica i pastoril, Barcelona, 1988, pp. 2 1-38. 

((Per a una valoració de la versió catalana de la Divina CornBdia 
d'Andreu Febrer)), dins Studia in honorem prof M de Riquer, vol. 111, 

Barcelona, Quaderns Crema, 1988, pp. 97- 107. 
((Un altre vocabulari d'adverbis llatí-catala)), dins Josep Massot i 

Muntaner, coord., Estudis de llengua i literatura catalanes, 16 
[=Miscel.lania Antoni M. Badia Margarit, 81, Barcelona, Publicacions de 
17Abadia de Montserrat, 1988, pp. 41-56. 

1989 
Modest Prats, coord., HistGria de la literatura catalana i antologia de 

textos literaris, BUP 3, Barcelona, Grup Promotor S.A.-Santillana S.A., 
1989. 

((Joaquim Ruyra. El filoleg de la llengua viva)), Revista de Girona, 
136 (1989), pp. 33-35. 

Modest Prats, coord., Llengua i Literatura, BUP 2, Barcelona, Grup 
Promotor SA-Santillana SA, 1989. 

((Llindar)), dins J.M. Marques, Arxiu diocesa de Girona. Una etapa, 
Girona, Arxiu diocesa, 1989, pp. 5-6. 



Meditació ignasiana sobre la normalització lingüística, Sabadell, 
Fundació Caixa de Barcelona, 1989; reeditat dins El futur de la llengua 
catalana, Barcelona, Empúries, 1990. 

((Nació i llengua: unes fites i una reflexió)) dins El nacionalisme 
catala a la fi del segle Z. 11 jornades, Barcelona, La Magrana-Edicions 
62, 1989, pp. 75-89. 

((Parlament pronunciat al Saló de Sant Jordi, amb motiu del lliurament 
dels XI Premis "Baldiri Rexach")), Escola Catalana, 262 (1989), pp. 15- 
18. 

<tProleg)) a Lluís Muntada, Espirals, Girona, El Pont de Pedra, 1989. 
((Una aproximació esbiaixada al barroc: els "crits" de les animes del 

Purgatori)), dins Albert Rossich i August Rafanell, eds., El barroc cutala. 
Actes de les jornades celebrades a Girona els dies 17,18 i 19 de desembre 
de 1987, Barcelona, Quaderns Crema, 1989, pp. 595-609. 

((Una invitació calida a lluitar contra l'oblit)) [ressenya de Narcís 
Comadira, Girona, matBria i memdria, Barcelona, Empúries, 19891, 
Diari de Barcelona. Llibres, 90 (1 9 de desembre 1989), p. ViIi. 

1990 
Modest Prats, Albert Rossich i August Rafanell, El futur de la llengua 

catalana, Barcelona, Empúries, 1990. 
((La llengua i la literatura catalanes: una síntesi a la fi del set-cents)) 

[sobre Gabriel Casanova], L'Autonomista. Suplement literari, (octubre 
1990), pp. 29-3 1. 

((Proleg)) a Josep Tharrats i Joan J. Tharrats, Perfils i semblances, 
Girona, Ajuntament de Girona, 1990, pp. 7-9. 

((Textos: Meditació amb dos preambuls, quatre punts i un col.loqui)), 
Serra d'Or, 365 (maig 1990), pp. 37-39. 

1991 
((Prbleg)) a Joan Ramon Torn& i altres, Si vas a Hortmoier, Olot, 
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