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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 



ELS NOSTRES MORTS L L  G. CONSTAIAIS 91 

la S.C.E.H. Com a narrador i folklorista, es dedici, fonamentalment, a reproduir 
amb art selizill les rondalles que recollia de viva veu a la seva comarca natal. 
Col.labori en diverses publicacioi~s peribdiques, entre elles <La Mainada,, i doni  a les 
prcmses tres reculls: De la fosca a la l lz~m (1923), Llegendes ~ n w z t a ~ y e ~ z p e s  (1925)~ 
Rotldalles (1952). 

Descansi en pau el venerable sacerdot, I'erudit historiador, Samable narrador de 
teilles populars, l'estimat company de Societat! 

JOAN-F. CABESTANY 




