
HA MORT EL 

DR. LLUÍS BATLLE I PRATS 

En premsa el volum del& nostres ANNALS dedicat al simposi del 
Centenari de Carles Rahola, i encara ben recent l'aparició dels dos 
oferts al que fou secretari i ànima del nostre Institut, el Dr. Batlle 
i Prats, ens ha soprès la mort d'aquest il·lustre gironí, professor i 
investigador, i entrenyable amic i company de l'Institut. 

A la presentació al volum Carles Rahola, encara em felicitava 
d'haver pogut oferir en vida al Dr. Batlle, la penyora d'afecte i ad
miració de l'Institut i de la ciència gironina que ell amb tanta com
petència com amor, va cultivar. Però la mort ha vingut a tallar 
aquella seva activitat i ens ha privat per sempre del seu saber, de 
la seva pregona humanitat i de la seva generositat amb tots els 
que el voltàvem. És per això que no volem deixar passar —encara 
que sigui breument i aprofitant que encara el llibre no és al carrer— 
l'avinentesa de donar-ne la trista notícia testimoniant el buit que la 
seva absència deixa entre nosaltres, a l'Institut d'Estudis Gironins 
i a la ciutat tota. 

Dedicat a Girona en cos i ànima, el Dr. Batlle fou un ciutadà 
preocupat pel quefer diari, per la joventut i per la Història de Gi
rona. En les tres vertenís va dedicar una vida intensa, plena i enor
mement eficient, a la vegada que silenciosa, com el que vol fer un 
treball constant, continuat i efectiu. El recordarem sempre a la 
seva càtedra a l'Institut de Girona, on moltíssims gironins, avui ja 
en llocs de responsabilitat, vàrem aprendre literatura i el sentit ín
tim de la llengua i de la gramàtica i de la seva expressió escrita. 
També a l'Ajuntament fou un arxiver atent al diari desenvolupa
ment de la ciutat i a la seva realitat històrica. En fou un coneixedor 
i investigador, atent, eficaç i enormement lúcid, que va saber estu
diar la ciutat i les seves connexions en la història catalana, espanyola 
i europea. Però, aquesta feina, el va portar a fer reviure —a la ciu
tat i per la ciutat— l'escola d'historiografia gironina, a través del 
nostre Instituí d'Estudis Gironins, al que va dedicar tota la seva 
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energia i el seu talent, ai costat d'altres investigadors també desa
pareguts, com Sobrequés, Vicens Vives, Pericot, Pelai Negre, etc. 

Avui plorem un gran amic, un excel·lent ciutadà i un investiga
dor exemplar que ha omplert mes de mig segle de la nostra vida 
científica i que ha fet possible —-junt amb altres científics— l'actual 
moment i força de les noves generacions, ja una realitat madura 
de la nostra Història. 

L'Institut d'Estudis Gironins, i tots els seus amics, el recorda
rem sempre amb afecte i devoció. 
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