
ELS NOSTRES IM O R'I'S 

I'mili Vigo i I3Pnia nasclui. a la Bis- - 
- 

h:iI tl 'En~pordi, el dia 6 d'octubre tle 
1917, en el si tl'nna família menestral. 
I)cs tlc molt jove alterni  la seva feina 
tle comptal~le en un despatx amb les 
sevcs afeccions literiries i historiogri- 
fiques. 1.a gnerra civil, perb, canvii el 
rumb tle la seva vida. En efecte: I'any 
1939 hagui. tl'ahantlonar la nostra terra 
i instaldar-se a Franca, on resolgué aque- 
lles sevcs afeccions juvenils en una pro- 
fessiti científica. A Montpeller curs i  els 
estudis tle batxillerat i, més tard, sota el 
mestratge tlel Prof.  Augustin Fiche,  la 
Llicenciatura en Histbria. Acabats els 
estudis, es trasllatli a Paris a fi de reco- 
llir materials a I'Arxiu Nacional i a1 
tle la Guerra, am'b destinació a una pro- 
jectatla tesi doctoral sobre les relacions 
entre Catalunya i la Convenció. Tan- 
mateix, els primers síniptomes d'una tuhcrculosi I'obligarel~ a deixar la capital francesa. 
F i s i  la seva resitl6ticia a Perpinyi, en els arxius de la qual ciutat prosseguí els estudis 
empresos. L'any 1050 travessi de nou I'Albera, i s'acollí al sanatori de Puig d'Olena. 
].'any sefiiient ingressi a la nostra S.C.E.H., on, el 24 de  maig de 1952, 1 llegí una 
cornunicació relativa als estutlis que tenia embastats i que produí una forta impressió. 
Ia tuberculosi, per;), havia anat fent el seu curs inexorable i, el 27 de febrer de 1954 
mori. 

La  bibliografia tlel nostre company dc Societat és molt escassa, con1 correspon a 
una vida marcada per dificils circunistincies personals i col.lectives. De fet, es redueix 
a uns pocs treballs apareguts a la <Revista de Catalunya, tle Par is :  Urt. cncmplc de 
sirrtrsi histdrica -ressenya de la Histoirc dc 1'Espnqnc de Pierre Vilar - i Robespierrc 
i Catnlrrrt~~a. interessant article on rebat la tesi de M. dels S. Oliver segons la qual 
Robespierre havia estat a Catalunya el mes de novembre de 1791. La seva obra mixima 
havia d'ésser la tesi doctoral per a la qual, con1 hem dit, ja tenia aplegats molts 
materials i de la qual només a r r ib i  a redactar un capítol: La política catala~za del 
Cmit Cortrit? dr .st~lict Piihlico. Poc abans de  morir, el 13 de febrer de 1954, 1'I.E.C. 
prengui. I'acortl tlc publicar-10 dins les *Membries de la Seccih Histhrico-Arqueolbgica~, 
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i actualrne~it es truba en premsa. Es  tracta tl'una breu nionografia, tiiolt coherent i 
tl'un notable interPs per al coneixement de la Guerra grati, con1 a fet precursor de 
I'acció napolebnica tretze anys desprbs. Tots els problenies i totes les qiiestions que 
aleshores foren dehatuts tenen un precedent obligat en les acurades investigacions 
d'Eniili Vigo. 1)escansi en pau el jovc historiador desaparegut! 

Mn. Lluís G. Constalls i Serrat nas- 
clui' a 13anyoles, el tlia I tle noveml>rc 
tle 1901. 1;éu estudis religiosos a la Casa 

: Missi0 tle Banyoles, al Seminari tle Santa 
l lar ia  tlel Collell i al Seniinari Major tlc 
Girona, i fou ordenat sacertlot el 18 tle 
sctenihrc de 1926. L a  seva vitla ofereix 
una tloblc dedicació : la 1)rbl)ia tlel minis- 
teri sacerdotal, que exercí (les del seu lloc 
a la Casa Missió, i la literiria. Ortlend 
la rica bil)lioteca de la Casa Missió, pro- 
cedent del vell cenobi benetlicti de Sant 
Esteve, i treballi en la instal.lació de 
1'Arxiu Histbric tle Banyolcs, I~asat ell 
el fons tle l'arxiu municipal. 1:ou un dels 
membres fundadors tlel Centre d'Estutlis 
Conlarcals de Banyoles (1943), i memhrc 
tle la nostra Societat gairclk des tlels 
primers moments. Ohtingué diversos pre- 
mis i accGssits, entre els cluals cal desta- 

car, com a tnts lligats ariib els ~ ~ o s t r c s  cstudis, els acckssits al I V  I'renii Enric rle 
Larratea (1948) i al I Premi Prbsper de Rofarull (1949), atorgats per I'I.E.C., i al 
V Premi Rubió i Llucli (1951)~ atorgat per la nostra Societat. Mori sobtadament 
el 16 de juliol de 1955. 

Des de molt jove s'havia lliurat al conreu de les lletres i mostri  una especial 
predilecció per la histbria, la narració i el folklore. El denominatlor comi1 d'aquestes 
predileccions fou, com ho fou també de totes les seves activitats tl'homc i tle sacerdot, 
la comarca nadiua: Banyoles o, mes en general, el Gironbs. Com a historiador exccl.li 
per la riquesa documental dels seus treballs, i puhlici nombrosos articles en revistes 
catalanes: ~Cuadernos  del Centro de Estudios Cornarcales de Bafiolas,, <Anales del 
Instituto de Estudios Gerundenses,, ~Analecta  Montserratensia,, etc., així com 1lihre.i 
prou interessants: 110s ohras ?nacstrm del nrtc gótico rlz Rczl2olns (1947)~ Baiiolos 
(I~sI), (;irorta, bisbat ~narici (I-listcirin, art, pirtat, folklorc) (19.54)~ HistGria de Salrtn 
.Iíarin dcl C'ollcll (1954)~ etc. Deixi  indites,  entre d'altres, (lues obres importants: 
Frczaccsc dr illo~ttpnlnzc, abat dc Rar~yolcs, uirlhai.rado dcl Gcnrrol dc Cataltcnya i 
E! ct(~rtrdr~tr~iiorr~ drl inottrstir dc Rtr~lyolrs, la darrera tle les quals fou coronada per 




