
PRESENTACIO 
, 

Llnstitut d'Estudis Gironins continua amb aquest volum número XLIX la 

seva venerable tradició de dedicar els seusAnnals en homenatge a estudiosos 

de la cultura que han fet recerca especialment sobre temes que compartim o 

ens són propers i reflecteixen la realitat plural de la cultura catalana viscuda 

des de Girona. Recordem, entre d'altres, els dedicats a Santiago Sobrequés i 

Vidal, a L1uís Bat/le i Prats i a Pere de Palo!' 

És un moti u de gran satisfacció per a aquesta institució poder dedicar 

aquest volum deis Annals al doctor Enrie Mirambell i Belloc (Girona, 1922), 

doctor en historia, bibliotecari i catedratic de l'Escola Universitaria de Girona , 

que alllarg d'una fecunda vida professional exercida sempre a Girona, on ha 

ocupat diversos carrecs de responsabilitat, ha investigat nombrosos episodis 

de la historia cultural gironina, centrant-se especialment en els estudis de 

bibliografia, d'historia delllibre, del món de la impremta i els impressors. La 

majoria d'estudiosos a qui van adrec;:ats aquests treba/ls ja coneixen el perfil 

huma i professional de I'homenatjat, glossat per alguns deis participants en 

aquestes actes, ja que els seu s treba/ls, síntesi de tot el procés historie de 

la impremta a Girona, han influú en les noves generacions d'estudiosos . Fa 

uns anys que /'Ajuntament de Girona el va nomenar Cronista Oficial de la 

Ciutat. Aquests Annals volen sumar-se als diversos actes d'homenatge a la 

seva persona i obra que en el moment de tancar aquesta edició es troben en 

fase d'organització, 

Els estudis aplegats en aquest /libre parteixen d'arees de coneixement 

diverses . Els seus autors, que provenen de camps de saber més o menys 

allunyats , ajudaran a enriquir els nostres coneixements sobre diverses 

materies: historia, literatura, art, lIibres , biblioteques , arxius ... La majoria de 

treballs fan referencia a la ciutat de Girona, nucli també de les investigacions 

i publicacions del doctor Mirambell. Altres contribucions s'ocupen de 

diverses aportacions a la cultura catalana en general, a la historia de fets 

puntuals esdevinguts a les Ilostres comarques. En definitiva suposen un pas 
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endavant en el coneixement de la societat gironina, en general, a la qual 

I'lnstitut d'Estudis Gironins també dedica molts esfor~os . 

Mentre preparavem aquest aplec d'estudis , la mort s'ha endut dos 

savis arxivers i historiadors, amics i col , legues de I'homenatjat: Josep Maria 

Marques i Gabriel Roura GÜibas. El primer, treballador infatigable. encara 

ens va poder lIiurar dues contribucions perque fossin publicades en aquest 

volum . Per desig exprés de Josep Perarnau , director de la publicació Arxiu 

de Textos Catalans Antics (ATCA), fem constar que el trebal! que presenta 

en aquest volum sortira també editat en un deis de la col·lecció que el! 

dirigeix. 
A tots els participants. moltes gracies per la seva contribució. 

U. JUNTA DE L' INSTITUT D' EsTUDIS GIRONINS 
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