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Joaquim Nadal (Girona,
1948), reincorporat fa sis
anys a la Universitat de Gi-
rona, ha reprès amb inten-
sitat el seu vessant com a
historiador. En donen tes-
timoni els llibres dedicats
a Joan Subias (2016), al
patrimoni durant la guer-
ra (2015) i al vessant de
Rafael Masó com a ar-
queòleg (2018); en els
dos darrers casos fruit
del treball conjunt amb
Gemma Domènech i
Rosa Maria Gil, respec-
tivament.

La darrera aporta-
ció ha estat el llibre Re-
pública i Guerra Civil
a Girona. Estudis i
documents, editat
per l’Institut Català
de Recerca en Patrimoni
Cultural, del qual és el di-
rector. Nadal, que malgrat
un llarg parèntesi dedicat
a la política no ha deixat
mai d’exercir com a histo-
riador, ha orientat una
part important de la recer-

ca a la República i la Guer-
ra a Girona.

En el llibre, s’hi recullen
nou articles publicats du-
rant els darrers anys. En
alguns casos, sense modi-
ficacions; en d’altres, rees-

crits de dalt a baix,

no pas amb
la idea “d’esmenar-me a
mi mateix, sinó perquè a la
llum de les noves recer-
ques, podia plantejar no-
ves hipòtesis i nous enfo-
caments”, tal com remar-
ca el mateix autor en la in-

troducció. El fil conductor
dels treballs és el desig de
destacar el valor de “les es-
perances de transforma-
ció i modernització” que
es van impulsar entre el
1931 i el 1939, malgrat les
“amenaces terribles en un

horitzó europeu cada
vegada més prenyat de
mals auguris”, en pa-
raules de l’autor. En el
volum es combinen al-
guns articles generals
sobre la ciutat de Giro-
na, com ara el que repas-
sa els moviments crítics i
reformistes de principis
del segle XX que culmi-
nen en l’etapa republica-
na o el que ressegueix la vi-
da quotidiana en temps de
guerra; fins a d’altres molt
més específics, en bona
part centrats en la temàti-
ca del patrimoni. En
aquest sentit, tres dels ar-
ticles es nodreixen del
fons de Joan Subias Salter
(un dels membres de la
Comissió de Patrimoni Ar-
tístic i Arqueològic que va
funcionar a Girona entre
els anys 1936 i 1939), que

està dipositat a l’Arxiu de
l’Institut d’Estudis Cata-
lans. Una altra font remar-
cable és el de la Comissió
de l’Arxiu Diocesà proce-
dents de la catedral i del
palau episcopal, amb la
qual ressegueix des de les
temptatives de salvament
patrimonial fins a la idea i
el projecte d’un “museu
del poble”, una iniciativa
pionera i que, paradoxal-
ment, s’acabaria conver-

tint en l’embrió del futur
Museu Diocesà.

El llibre també inclou
un article sobre la fi ma-
terial del convent de les
Bernardes i el procés de
restitució una vegada aca-
bada la guerra; i un altre
sobre el cor i l’orgue de la
catedral a través de dues
visites pastorals separa-
des per la guerra. I, final-
ment, un text en què es fa
balanç del parèntesi de la-

ïcitat que es va viure i de
les conseqüències que va
tenir per a l’Església giro-
nina. El llibre es presenta-
rà aquest proper diven-
dres, a les set de la tarda, a
la sala Rafael Masó de la
delegació del Col·legi d’Ar-
quitectes a Girona, i l’acte
anirà a càrrec de Francesc
Vilanova, professor d’his-
tòria a la UAB i director de
l’Arxiu de la Fundació Car-
les Pi i Sunyer.
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Un llibre de l’historiador Joaquim
Nadal aplega nou articles sobre la
República i la Guerra Civil a Girona
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Dues imatges del cor i l’orgue de la catedral que apareixen en el llibre ■ ARXIU IEC / CRDI.

La nova programació de
Llagostera per al primer
semestre, que va arrencar
ahir amb la projecció de
curtmetratges dirigits per
Mateu Ciurana, inclou una
gran varietat propostes

per a tots els públics. Pel
que fa a les propostes tea-
trals i escèniques, destaca
Una Ilíada, l’intensa inter-
pretació del clàssic d’Ho-
mer a càrrec d’Eduard Fa-
relo, dirigit per Juan Car-
los Martel i estrenat a
Temporada Alta el passat
mes d’octubre. Roger Pera
presentarà l’espectacle
Quina feinada, comèdia
de gran èxit als Estats
Units que en la seva adap-
tació catalana ha dirigit el

cineasta Ventura Pons. El
3 de febrer es representarà
No m’oblideu mai, la dar-
rera proposta de teatre do-
cumental de Mithistòrima
Produccions i La Planeta,
dirigida pel dramaturg
Llàtzer Garcia. Dins la
programació de teatre
s’han inclòs les noves pro-
postes de dues company-
ies de teatre locals. El mes
d’abril es presentarà Fui-
ta, una de les primeres co-
mèdies de Jordi Galceran

dirigida per Encarna Gon-
zález, i el mes de maig, la
companyia Amics del tea-
tre de Llagostera presen-
tarà el seu nou espectacle
Fem tertúlia amb...

Pel que fa a les pro-
postes musicals, destaca
el concert final de gira
del grup Sotrac, que, des-
prés d’haver presentat el
seu treball Sota el Roure,
tanca una etapa per co-
mençar a treballar en el
nou disc. ■
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La programació del
primer semestre
consta de 35
propostes

Teatre, música i cinema a Llagostera

‘Una Ilíada’ ■ DAVID RUANO


