
PÒRTIC 

A LLUÍS BATLLE I PRATS 

És, avui, un goig, per l'Institut d'Estudis Gironins, de retre un 
homenatge al Dr. Lluís Batlle i Prats, fundador i, des dels seus pri
mers moments, Secretari General i ànima de la Institució. I dic què 
és un goig poder-li oferir aquest volum dels Annals del nostre Ins
titut, que ell va dirigir i animar d'una manera constant i decisiva 
durant tots els anys passats fins avui, perquè en aquests Annals va 
posar no sols tota la seva feina i la seva capacitat d'home organit
zador, sinó —i el que és molt més important— tota la seva ciència 
d'investigador complet i honest, callat i profund que, sense massa 
fresses va anar forjant i reunint una importantíssima obra personal 
avui del tot imprescindible per qualsevol estudi històric sobre la 
nostra ciutat de Girona. 

Parlar del paper dels nostres Annals, és parlar de la tasca del 
Dr. Batlle. Quan es diu que la nostra publicació fou bàsica pel des
envolupament de la historiografia gironina, de la ja anomenada es
cola històrica dels Annals de /'INSTITUT D'ESTUDIS GIRONINS, s'ha de 
pensar que, en el fons, es tracta d'una revifalla de l'escola gironina 
i que aquesta revifalla, tornant a fer treballar els historiadors ma
durs i donant pas als més joves, té un home al darrera que ho féu 
tot possible. És per això que creiem just, avui, dir-li des de la seva 
mateixa publicació, que ell va animar sense mai defallir, com n'ha 
estat de decisiva la seva feina i la seva actitud per a la Historiogra
fia gironina dels darrers quaranta anys. 

Dir que. la seva feina i la seva actitud davant la investigació his
tòrica ha estat exemplar, no és cap exageració. Ha estat —i feliç
ment és— un investigador obert, clar, assequible, sempre atent al 
diàleg i a la convivència, però també ben apassionat pels seus temes 
i per les seves troballes. Amb una extensa formació i coneixements, 
ha tingut a l'abast uns horitzons aniplíssims que li han permès uti
litzar les fonts històriques de les que ha disposat, amb una enve
jable seguretat, precisió i aplom. És interessant, quan s'analitza qual
sevol dels seus sempre valuosos estudis, veure com no hi falta mai 
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res i no hi ha, tampoc, res sobrer. Els documents dels que es ser
veix, particularment de VArxiu del Municipi —que converteix en un 
autèntic Arxiu Històric de Girona— van comentats sempre només 
amb el que necessiten. Mai no hi ha res sobrer, ni escriu per es
criure. Sempre ha de dir el que cal, i de la manera més entenedora 
i senzilla. Pocs historiadors han tingut aquestes virtuts. 

Així, mica en mica, la seva obra va adquirint un volum inusitat 
i el que podien ésser originàriament estudis concrets, van assolint 
amplada i volada universal a mida que va profunditzant sobre els 
mateixos camins. El pas de la primera edició de la seva obra sobre 
La biblioteca de la catedral i la darrera, i l'ambició d'una obra més-
àmplia, ja ens ve dit, ben clarament, en el mateix títol, convertint-
se en un estudi del tot imprescindible sobre La Cultura a Girona de 
l'Edat Mitjana al Renaixement. / així podríem glossar altres i va
riats aspectes de la seva producció; però ja en parla, en aquest ma
teix volum dels Annals, en Ramon Alberch i Fugueras, més endavant. 

Ara, però, crec que cal dir també que TINSTITUT D'ESTTIDIS GI

RONINS i els seus Annals han estat, a més, un dels grans motius de 
la seva mateixa vida, humana i científica. És per això que, quan ens 
ha demanat quedar en un segon terme en la nostra Institució, dei
xant la Secretaria general i la direcció dels Annals, l'hem hagut de 
complaure. Hem de respectar, sem,pre, la voluntat dels que ho han 
fet tot, a quasi tot, en el moment de voler reposar. Però sabem —i 
en tenim les proves més clares— que el Dr. Batlle segueix i seguirà 
al peu del canó, com es diu, i que Z'INSTITUT i el Dr. Batlle no po
den separar-se mai; perquè, en el fons, estan massa identificats per 
a deixar de seguir plegats fins que Déu vulgui. 

També, per això, avui, com deia, li volem retre aquest homenat
ge, que hem volgut viu i sentit des del més pregon de la nostra 
ànima i del nostre reconeixement i afecte. 

Dr. Batlle, per molts anys! 

PERE DE PALOL 

President de l'Institut d'Estudis Gironins. 
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