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Una institució al servei de les nostres comarques 

Les publicacions del Col.legi Universitari 
La secció de Lletres del Col-

legi Universitari edita anual
ment una revista. Estudi 

General, que va néixer amb mo
tiu de la commemoració del desè 
aniversari de la creació del cen
tre, l'any 1 9 8 1 . Aquell primer 
número, editat en dos volums, 
era un aplec miscel·lani de tre
balls de professors que havien 
impartit la seva docència ai llarg 
dels deu anys que se celebraven, 
o que en aquells moments l'esta
ven exercint. 

A partir d'aquella primera ex
periència, la comissió de publica
cions va acordar d'encarregar 
d'una manera rotativa la confec
ció del número anual de la revis
ta a cadascun dels tres departa
ments o divisions de què consta 
la secció. Així, el número 2 de 
l'Estudi General va ser un volum 
monogràfic, a càrrec del depar
tament d'Història, Geografia i 
Art, que va aparèixer sota el títol 
de Girona a l'època moderna. Es
tudis de demografia i economia. 
Recentment ha aparegut, sota 
els auspicis del departament de 
Psicologia, Filosofia i Ciències de 
l'Educació, el número 3 de l'Es
tudi General, amb el títol genèric 
de Darwin i Mendel, avui. La 
imatge de l'home i la societat, 
tot aprofitant les celebracions 
del centenari de la mort de Dar
win (1982) i també el de la mort 
de Mendel (1984) . 

Actualment és a punt d'apa
rèixer el número 4 de la revista, 
preparat pel departament de Fi
lologia, i que porta per títol Ho
menatge a Joan Fuster, un recull 
d'estudis sobre l'obra literària de 
l'escriptor valencià juntament 
amb les dues lliçons magistrals 

Una de les funcions més intportúnts del 
professor universitari, a més de la docèn
cia, és la de la investigació. Aquest és un 
punt sobre el qual l'acord entre els diversos 
estaments universitaris és unànime. Això 
no vol dir, però, que sigui sempre fàcil de 
posar-lo en pràctica; ben al contrari. Dur a 
terme d'una manera constant i efectiva la 
tasca docent i la tasca investigadora reque
reix una dedicació exclusiva, a vegades fei
xuga i sovint dificultosa. 

Quant a la funció investigadora del pro
fessor universitari, és possible que en algu
nes ocasions no trobi els canals de difució 

adequats o suficients. Una solució per sub-
sanar aquestes mancances pot ser el fet 
que la mateixa universitat es proposi de do
nar sortida a bona part de les investiga
cions que s'hi realitzen. 

Aquest és el cas del Col.legi Universita
ri de Girona, una entitat exigua en relació 
amb les grans universitats del nostre país, 
però amb un ritme de publicacions, espe
cialment de les investigacions que s'hi ges-
ten, que no ha d'envejar gens ni mica el de 
centres amb moltes més possibilitats, so
bretot econòmiques. 

que va pronunciar en les respec
tives cerimònies d'investidura 
com a Doctor «Honoris causa» 
per les dues universitats barcelo
nines. Així mateix, podem anun
ciar que és erí preparació el nú
mero 5 de l'Estudi General, no
vament per compte del departa
ment d'Història, Geografia i Art, 
que recollirà les actes del col·lo
qui sobre la formació í expansió 
del feudalisme català, celebrat el 
mes de gener d'enguany ai 
Col.legi Universitari i emmarcat 
dins el programa «Girona: 1 2 0 0 
anys de vocació europea». Cal 
dir que el Col.legi Universitari 
compta amb el suport econòmic 
del patronat Francesc Eiximenis 
per a l'edició de la revista men
cionada. 

Pel que fa a les monografies, 
són ja pràcticament una dotzena 
les publicades per la secció de 
Lletres. Entre elles i en la línia in
dicada al començament, hi ha al
gunes tesis de llicenciatura de 
professors del centre: Montser
rat Terradas, Les eleccions del 

1 5 de juny a les comarques giro
nines; Albert Rossich, Una poèti
ca del barroc. El «Parnàs 
català»; Dolors Oller, La poesia 
de Rafael Masó. I també algunes 
tesis doctorals: Helena Estade-
lla. La propietat de la terra a les 
comarques gironines, i la darrera 
de les publicacions que acaba de 
sortir al carrer aquests dies, la 
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tesi doctoral de Salomó Mar
quès, L'ensenyament a Girona al 
segle XVIl l , un estudi exhaustiu 
sobre l'ensenyament a la nostra 
ciutat durant el segle de la Il·lus
tració, acompanyat d'un extens 
apèndix documental procedent 
de l'Arxiu Municipal. 

En aquests moments tenim en 
preparació l'edició de dues tesis 
.doctorals més, ambdues llegides 
a la nostra ciutat, com la que 
acabo d'esmentar, i que perta
nyen a dos professors dels altres 
dos departaments que formen la 
secció de Lletres. Per part del de
partament d'Història, Geografia i 
Art, és en curs de publicació la 
tesi doctoral de Joan Nogué, 
Una lectura geogràfico-humanis-
ta del paisatge de la Garrotxa. 
Del departament de Filologia, 
hom preparar la publicació de la 
tesi doctoral de Mariàngela Vila
llonga, Vida i obra de Jeroni Pau. 
Novament aquí hem d'agrair et 
suport econòmic de la Diputació 
gironina. 

A més d'aquestes activitats 

Cap a una sistematització de les publicacions 

L'Ajuntament de Girona 
enceta una nova etapa 

— Jordi Dalmau: «La Catedral 
resseguida». Girona, Servei Mu
nicipal de Publicacions, Col.lec-
ció Documents educatius i cultu
rals n° 6, Imp. D.C.P., 1985. 

Aquest llibre proposa un recor
regut per la història de la cate
dral gironina, incidint en un to 
obertament alegre i festiu en els 
aspectes menys conceguts o 
poc divulgats, i confegint-ne una 
visió molt àgil i planera. Així, 
veiem com l'àngel de la Catedral 
esdevé el guia que ens passeja 
per mil i un racons, tot contant 
les anècdotes i allò més destaca-
ble del primer monument de la 
ciutat. En el darrer capítol hom 
adjunta un vocabulari bàsic del 
món artístic i constructiu i les 
dates més rellevants de la histò
ria de la construcció catedralícia. 

L'estudi compta amb unes es
plèndides il·lustracions degudes 
a l'artista gironí Carles Vivó, i 
s'adreça a un públic escolar i no 
especialitzat, la qual cosa ve re
fermada per enfocament divul-
gatiu que se li ha donat. 
— Ajuntament de Girona: Expo
sició Eduard Vila i Fàbrega. Giro
na, Servei Municipal de Publica
cions, Col.lecció Catàlegs d'ex
posicions n° 2, Imp D. C. P. 
1985. 

Continuant amb la sèrie ence
tada amb motiu de la col·lectiva 
«17 artistes gironins», el Museu 
d'Història de la Ciutat exposa al 
llarg del mes d'abril una exposi
ció panoràmica de l'artista gironí 
Vila i Fàbrega. En aquesta publi
cació hi ha una valoració de la 

Fa pocs mesos la comissió municipal permanent de 
l'Ajuntament de Girona aprovava una proposta de sistema
tització de les publicacions municipals, atès que fins ales
hores s'editaven com a unitats deslligades de col.lec-
cions. L'aprovació era la conseqüència directa de la meri
tòria tasca que està realitzant Ramon Alberch, arxiver mu
nicipal i principal responsable de les publicacions que es 
realitzen des de la nostra casa gran. Enguany, per Sant 
Jordi, els primers fruits d'aquesta nova sistematització 
sortiran al carrer i amb ells s'enceta una nova dinàmica 
que permetrà que els gironins tinguem al nostre abast uri 
seguit de llibres indispensables per a qualsevol que pre
tengui conèixer la ciutat on vivim. 

En concret, els llibre que es publiquen aprofitant 
aquest vint-i-tres d'abril són els següents: 

seva obra per part del també ar
tista Enric Marquès —bon conei
xedor de la trajectòria pinctòrica 
i vital de Vila i Fàbrega— i de la 
crítica d'Art Glòria Bosch i Mir. 
Una selecció il·lustrada de l'obra 
de Vila i Fàbrega —molta d'ella 
p r o c e d e n t de c o l · l e c c i o n s 
particulars— completa aquest 
interessant catàleg. 

— Ajuntament de Girona: Guia 
del Ciutadà. Girona, Servei Mu
nicipal de Publicacions, Imp. 
Marquès, 1985. 

Amb la publicació d'aquesta 
guia, els ciutadans de Girona 
comptaran per primera vegada 
amb un munt d'informació im
pressionant referit a la nostra 
ciutat, en un treball adreçat bàsi
cament a tots els qui vulguin 
aprofundir-ne en el seu coneixe
ment. Amb un joc de més de 
cent seixanta plànols sectorialit-

zats —molt acurats— i amb un 
reguitzell de dades de les enti
tats, associacions, partits, sindi
cats. Associacions de veïns, 
equipament cultural, serveis del 
municipi i de la resta d' inst i tu
cions, e t c , la guia ha de 
cònvertir-se en companya inse
parable i útil de tots aquells qui 
visquin a Girona. 

— Ramon Alberch i Fugueras; 
Narcís Castells i Calzada: «La 
població de Girona (segles XIV-
XX)». Girona, Col.lecció de mo
nografies de l'Institut d'Estudis 
Gironins n° 11, Imp. Curbet, 
1985, 220 pp. 

Amb aquest treball relatiu a 
l'evolució de ia població de Giro
na, s'omple un important buit bi
bliogràfic en el panorama de les 
edicions referides a la nostra ciu
tat, on el tema demogràfic havia 

quedat circumscrit fins al mo
ment a les planes de les revistes 
i publicacions especialitzades. 

Ramon Alberch i Narcís Cas
tells — bons especialistes en el 
tema— assagen de divulgar en 
un.to planer els trets més carac
terístics del poblament de la nos
tra ciutat, des de les incertes xi
fres de l'edat mitjana fins als 
darrers censos oficials. A més de 
l'estudi demogràfic, els autors 
interrelacionen els canvis en la 
població amb el desenvolupa
ment de l'economia i l'urbanis
me de la ciutat, dibuixant l'es
quema bàsic i fonamental del de-
venir de la ciutat en els darrers 
sis-cents anys. 

Prestigiat per un pròleg del Dr. 
Jordi Nadal i Oller, el llibre neix 
amb la vocació d'arribar arreu de 
la ciutat i es clou amb unes con
clusions generals i amb una bi
bliografia relativa al poblament 
gironí. 

— Centenari de V. Fargnoli i 
Girona Vista per V. Fargnoli 

Són respectivament un llibre i 
un àlbum de fotografies editats 
dins la col.lecció «Girona en 
imatges». L'edició dels dos 
exemplars ha anat a càrrec 
d'Emili Massana, que ha realitzat 
un treball acurat, bàsic per a 
qualsevol perspna que vulgui te
nir una idea de com era la vida 
popular i la Girona d'anys enrera. 
Eh un seguit d'imatges del genial 
fotògraf d'origen italià, els llibres 
que comentem tenen la gran vir
tut de transportar-nos a un món 
del qual som hereus directes 

editores, el Col.legi Universitari 
ha creat una comissió que té 
com a finalitat la publicació de 
l'obra completa de Francesc 
Eiximenis. Aquest projecte s'ha 
pogut escometre gràcies a un 
conveni del nostre centre arhb la 
Diputació de Girona, i es compta 
també amb la col·laboració de la 
CIRIT. És una de les empreses 
més ambicioses que s'han iniciat 
en el Col.legi Universitari, ja que 
comporta la publicació anual 
d'un volum de l'obra de l'autor 
gironí a partir de 1985 i fins arri
bar a la vintena per completar la 
totalitat de la producció eixime-
niana, que serà estudiada pels 
millors especialistes internacio
nals en la matèria. 

La secció de Ciències publica 
també la seva revista. Annals de 
la Secció de Ciències del Col.legi 
Universitari de Girona, amb una 
periodicitat anual, i que recull ar
ticles especialitzats tant de pro
fessors del Col.legi com de la 
Universitat Autònoma, i fins i tot 
d'altres universitats. En alguna 
ocasió, els Annals han aparegut 
com a número monogràfic, tot 
tractant en profunditat algun te
ma concret com é's ara el de les 
esponges. Recentment s'ha 
creat un equip d'arbitratge que 
vol dur a terme una reforma de la 
revista. Cal esmentar, entre les 
publicacions de la secció, alguns 
llibres de pràctiques, editats pels 
departaments de Física i de Bio
logia, destinats sobretot a l'ús 
de l'alumnat del centre. 

Mariàngela Vilallonga 

Coordinadora de Publicacions de 
Lletres - Col.legi Universitari de Giro
na. 
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EL ARTE 
DE AMARGARSE 

LA VIDA 
por 

Paul Watziawick 
11 X18 cm. 144 pags. Tela, 750 ptas. 

El nuevo libro de Paul .Watz
iawick se puede leer medio 
en broma y medio en serio. 
Es posible que el lector 
encuentre en este libro algo 
de sí mismo, a saber, su 
propio esti lo de convertir 
lo cotidiano en insoporta-
ble y lo trivial en desmesu-
rado. 

Otras obras del mismo autor: 

Cambio 
3 ' edición. 14x22 cm. 196 pégs. 
Rústica, 600 ptas. 

^Es real la realldad? 
2* edición. 14x22 cm. 272 pags; 
Rústica, 800 ptas. 

El lenguaje del cambio . 
2" edición. 14x22 cm. 172 pags. 
Rústica, 650 ptas. 

Teoría de la comunicacíón humana 
3' edición. 14x22 cm. 264 pàgs. 
Rústica, 800 ptas. 
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