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Sólo cerrando las puertas detrás de uno se abren ventanas hacia el porvenir (Françoise Sagan)

 OPINION

Obituario / EMILI GIRALT

Un erudito en la Historia moderna de 
Cataluña
RAFAEL VALLBONA  
 
El historiador Emili Giralt falleció el pasado jueves en Barcelona a los 81 
años de edad. Catedrático por las universidades de Valencia y Barcelona y 
ex presidente del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Giralt sobresalió en 
el estudio de la transformación económica, de agraria a industrial, de la 
sociedad catalana en la transición de la época moderna a la 
contemporánea; un punto de inflexión básico para entender la Cataluña de 
hoy en día. 

Ser discípulo de Jaume Vicens Vives contribuyó quizás definitivamente en 
su formación y posterior especialización. Licenciado en 1951, ejerció de 
lector de castellano en Durham entre 1954 y 1955. De vuelta a Cataluña, 
en 1959 entró como profesor en la Universitat de Barcelona, donde estuvo 
pocos años. En 1965 fue nombrado catedrático de Historia Universal, 
Moderna y Contemporánea en la Universidad de Valencia, y en 1971 de la 
de Barcelona, en la que se estableció definitivamente ejerciendo 
sucesivamente de director del Departamento de Historia Contemporánea, 
de decano de la Facultad de Geografia e Historia y de vicerrector de 
ordenación académica.  

En el ámbito universitario, dirigió el Centre d'Estudis Històrics 
Internacionals, creó y dirigió el Centre d'Estudis d'Història Rural y la 
revista Estudis d'Història Agrària. Entre 1981 y 1983 fue profesor asociado 
en la Sorbona parisiense y en 1992 resultó nombrado catedrático emérito 
de la Universidad de Barcelona.  

Autor de una larga lista de obras, sus trabajos siempre giraron en torno al 
estudio de temas agrarios, económicos y sociales de la época moderna y 
contemporánea. Entre sus libros destacan La colonia mercantil francesa en 
Barcelona a mediados del siglo XVII (1956-1959), La population catalane 
de 1553 à 1717 (1960), junto a Jordi Nadal i Oller, Barcelona en 1717-
1718, un modelo de sociedad preindustrial (1963), La immigració francesa 
a Mataró durant el segle XVIII (1966), Los estudios de historia agraria en 
España. Desde 1940 a 1961 (1962), El conflicto 'rabassaire' y la cuestión 
agraria en Cataluña hasta 1936 (1964), Els moviments socials a 
Catalunya, País Valencià i les Illes (1800-1939) (1967), Bibliografia dels 
moviments socials a Catalunya, País Valencià i les Illes (1972), El 
franquisme i l'oposició: una bibliografia crítica (1939-1975) (1981), 
Premsa clandestina i de l'exili (1939-1976). Inventari (1977), y Dos 
estudios sobre el País Valenciano (1978).  

Desde 1975 era miembro de la Sección Histórico-Arqueológica de 
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), institución de la que posteriormente 

Información gratuita 

actualizada las 24 h. 

 SUSCRIBASE A 

Más información 

Renovar/Ampliar 

Estado suscripción 

Suscríbase aquí 

Suscripción en papel 

 

 Buscar en...

  Buscar 

  Participación 

Debates 

Charlas 

Encuentros digitales 

Correo 

Page 1 of 2Un erudito en la Historia moderna de Cataluña / EL MUNDO

21/04/2008http://clientes.imente.com/bin/vcache.cgi?clau=12086616291052986831&plt=17uJxc...



 frecuentes fue tesorero, desde 1984 hasta 1986, y presidente, desde 1987 hasta 
1995. Su etapa al frente de la primera institución científica de Cataluña no 
siempre estuvo presidida por unas buenas relaciones con el Gobierno de la 
Generalitat, hecho al que muchos observadores atribuyen el ahogo 
económico del IEC.  

Pero es que Emili Giralt fue un intelectual de los de antes de la irrupción 
de los sabios en los medios de comunicación. Así dedicó la vida a una 
larga trayectoria universitaria y de investigación tan fecunda en lo 
científico como discreta en lo público.  

Emili Giralt, historiador, nació en Vilafranca del Penedès 
(Barcelona) en 1927 y murió el 17 de abril de 2008 en Barcelona.  
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� Educació autoritza la segona línia per al Montagut i ja només queda 
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del Cau  

 
Educació autoritza la segona línia per al Montagut i ja 
només queda pendent de resoldre el seu concert 

 
VILAFRANCA 

Cristina París 
Dillluns es van donar a conèixer les llistes que 
han resultat dels barems per als alumnes que 
el curs vinent s’han d’incorporar als centres 
educatius. A Vilafranca, els resultats finals han 
estat força ajustats pel que fa a oferta i 
demanda i, mentre que l’escola pública ha 
pogut quadrar les places disponibles amb les 
sol�licituds, la concertada ha tingut un 
excedent de 27 places, que s’eixugaran amb la 
més que probable entrada en funcionament 
d’una segona línia per a P-3 a l’escola 
Montagut. 

 
 
D’aquesta manera, els centres concertats de Vilafranca tindrien per al curs vinent una 
oferta de 175 places per a alumnes de 3 anys, 25 més que fins ara. Pel que fa a la segona 
línia del Montagut, al tancament d’aquesta edició encara no havia arribat la confirmació de 
la concessió del concert d’aquesta segona línia, tot i que totes les parts, direcció i 
Ajuntament de Vilafranca, sí que confirmaven que el departament d’Educació ha autoritzat 
la segona línia per a P-3. Ara només queda pendent el concert de la línia, amb la qual cosa 
quedaria sustentada amb fons públics. Segons es va informar des de la regidora 
d’Educació, el concert s’ha sol�licitat però encara no hi ha notícies sobre la concessió. 
En qualsevol cas, els resultats obtinguts un cop finalitzat el període de preinscripció han 
donat lloc a 477 sol�licituds per cobrir una oferta inicial que era de 450 (sense comptar les 
25 més del Montagut). 
Quant a l’escola pública, les previsions fetes per Educació s’han ajustat al màxim, ja que les 
300 places disponibles s’han cobert amb 300 preinscripcions.  
D’altra banda, l’Oficina Municipal d’Escolarització va indicar que enguany s’han rebut, en el 
conjunt de centres de Vilafranca, un total de cinc peticions d’escolarització de fora de la vila 
que no disposa de cap punt per optar al desempat. De fet, les preinscrpcions d’alumnes 
d’altres municipis s’eleven a 28, tot i que la majoria disposen d’algun punt en complir 
criteris com ara germans en el centre o els que atorguen el treball dels pares a Vilafranca. 
Per a cada línia, els centres tenen una reserva de quatre places per als alumnes amb 
necessitats educatives específiques (NEE) i en el cas que algun centre hagi rebut més 
quantitat d’aquestes peticions es farà una redistribució. Així, les divuit línies concertades de 
P-3 hi ha 2 places per a NEE i 76 amb el concert de la segona línia del Montagut. 
En el cas que algun centre tingui més peticions que places disponibles s’aplicaran els 
critteris de prioritat d’admissió que atorguen una puntuació a cada sol�licitud. Per això, 
dimarts es va fer el sorteig públic que va donar el 65.347 com a número de desempat, xifra 
a partir de la qual s’ordenen les sol�licituds. 

Secundària  

Pel que fa a l’educació secundària als centres vilafranquins, el curs 2008-2009 disposa 
d’una oferta de 332 places per a alumnes de primer d’ESO, dels quals només dotze places 
correponen als centres concertats, atès que ja compten amb alumnat propi que prové de 
l’educació primària. La resta de places corresponen a les onze línies que s’oferten als tres 
instituts públics de la vila. 
La pròxima cita amb el calendari de preinscripció i matrícula per al curs vinent és el pròxim 
dimarts amb la publicació de les relacions dels barems definitius. La publicació de l’oferta 
final es farà el 19 de maig i la relació d’alumnat admès serà el 26 de maig. El període de 
matrícula d’educació primària i secundària serà entre el 9 i el 13 de juny.  

 
  

 La tronada, a la Rambla de Nostra Senyora 

 
Judit Benages 
Els administradors de la festa major d’enguany 
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han realitzat aquesta setmana una roda de 
premsa on han presentat diverses novetats 

que es duran a terme aquesta edició. 
 
 
La primera d’elles és que la tronada del dia 29 d’agost a les 12 del migdia es farà aquest 
any des de la Rambla Nostra Senyora, ja que la Rambla Sant Francesc està literalment 
aixecada per les obres. 
Els administradors han triat aquesta rambla “perquè és un lloc cèntric, els balls podran 
ballar un bon tros en línia recta, els podran veure per les dues bandes i reuneix les 
mateixes característiques pel que fa la seguretat”. Així, per la tronada la rambla Nostra 
Senyora “es tancarà igual que ho feien amb l’altra rambla i no hi podrà haver ningú dins la 
rambla. La gent ho haurà d’escoltar i veure des de fora, igual que passava amb la Rambla 
Sant Francesc”. 
Pel que fa a la ubicació de les carpes o els grups que vindran per la festa major, els 
administradors van dir que encara no sabien res de res i que eren els primers que volien 
tenir “alguna cosa firmada”, però que, de moment, “no hi ha res en ferm”. 
A més a més, el quintet també va explicar com enguany el dia 31 d’agost Sant Fèlix entrarà 
al Poble Nou, a casa de l’administrador Jaume Roig, que viu al carrer Mestre Recasens 
número 21. La decisió es va prendre, tal i com va explicar el mateix Roig, “perquè som tres 
administradors del Poble Nou i teníem força clar que Sant Fèlix havia d’entrar al nostre 
barri”. Roig va declarar sentir-se “molt emocionat” i va explicar que el seu desig també era 
que Sant Fèlix recorrés tot Vilafranca de punta a punta, “cosa que aquest any farà”. 

Una banda provinent d’Alemanya  

A banda d’aquests temes, els administradors també van presentar la banda que vindrà 
aquest any. Serà l’alemanya Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn, provinent del poble 
Höhenkirchen-Siegertsbrunn, situat a la Regió de l’Alta Baviera, a 17 quilòmetres de 
Munich. Els administradors van destacar que aquest municipi té menys de 10.000 
habitants, dels quals 120 són músics repartits en tres formacions: Banda Simfònica, Banda 
Juvenil i Gran Banda de Vent. “Al municipi són pocs habitants i el percentatge de músics 
que hi ha és més alt”, va dir l’administradora Foix Huguet. El quintet va explicar que, 
després de molts anys sense venir una banda de fora d’Espanya, s’havien decidit per 
aquesta “per internacionalitzar una mica la festa major”. 
D’aquesta banda vindran a Vilafranca una seixantena de músics, amb una mitjana d’edat 
de 23 anys i amb vestits tradicionals de la seva regió (com a la fotografia superior). 
Aquesta banda alemanya té un repertori molt ampli ja que poden tocar des de música 
tradicional de Baviera fins a música clàssica, pop o rock. Val a dir que la banda està, com 
sempre, patrocinada per Caixa Penedès. 
Finalment, els administradors van presentar la possibilitat de tenir un butlletí electrònic 
sobre la festa major. Aquest es pot aconseguir entrant a la pàgina web 
www.festamajor.info i allà ja es pot trobar el link on diu “Subscriu-te a la newsletter de la 
Festa Major’, on l’usuari s’ha de registrar, de forma gratuïta, i a partir d’aquí podrà rebre 
totes les notícies al seu correu electrònic.  

 
 
  

Els administradors durant la roda de premsa 
de dimarts a la tarda  

Dolors Villaró pren possessió del càrrec de regidora i 
ja és titular de Cultura i Treball 

 
3d8 
Divendres passat es va celebrar al Saló de 
Sessions de la Casa de la Vila el ple municipal 
extraordinari que tenia com a únic punt de 
l’ordre del dia la presa de possessió com a 
regidora de Dolors Villaró i Rovira.  
 
La nova membre del grup municipal Socialista prenia 
el relleu de César Martín, que havia presentat la 
renúncia per motius personals en el darrer ple 
municipal.  
Dolors Villaró va prometre el càrrec seguint la fórmula 
habitual i l’alcalde Marcel Esteve li va imposar la 
insígnia i la medalla que l’acreditava com a tal. Esteve 
va donar la benvinguda al consistori a la nova regidora 
tot desitjant-li sort en la seva tasca a l’Ajuntament. 
L’alcalde va aprofitar per anunciar que Dolors Villaró 
serà la nova titular de Cultura i de Treball, les dues 
regidories que va deixar vacants César Martín.  
Amb la incorporació de Villaró, el govern municipal ha 
passat a ser paritari per primer cop a la història ja que 
té 4 dones i 4 homes. Tres de les quatre àrees de 
l’Ajuntament, són coordinades per dones. 
En la seva primera intervenció com a regidora, Dolors 

Villaró va agrair la confiança que s’havia dipositat en la seva persona i va manifestar que 
formar part del consistori era una opció de treball que entomava amb moltes ganes i 
il�lusió.  
La nova regidora va mostrar-se segura que es faria una bona feina tant per part de l
de govern, amb el qual comparteix un projecte comú, com per part de tot el consistori, ja 
que “més enllà de les diferències ideològiques, tenim l’objectiu comú que Vilafranca 
millori”.  
Villaró va acabar posant-se a disposició a partir d’ara de tots els vilafranquins i les 
vilafranquines. 
Mitjançant decret signat aquest matí per l’alcalde de Vilafranca, Marcel Esteve, Dolors 
Villaró ha estat nomenada, a banda de regidora delegada de Cultura i de Treball, membre 
de la Junta de Govern Local i 7a tinent d’alcalde. Villaró també serà la presidenta del 
Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet. 

 
  

En les seves primeres paraules com a nova 
regidora del PSC, Villaró va posar-se a 
disposició de tots els vilafranquins i 
vilafranquines

 
La CUP presentarà una moció per la creació d’un 
Patronat o Institut de Cultura 

 
Judit Benages 
La Candidatura d’Unitat Popular ha realitzat 
aquesta setmana una roda de premsa on ha 
explicat com en el proper ple vilafranquí 
presentaran una moció per la creació d’un 
Patronat o Institut de Cultura a Vilafranca. 
 
 
El regidor de la CUP Otger Amatller va explicar com 
l’anterior legislatura ja havien intentat treballar a favor 
de la creació d’un Patronat de Cultura, però que al final 
no va tirar endavant. 
“L’únic organisme amb participació és el Patronat de 

Cal Bolet però la seva funció és limitada perquè no poden decidir massa. Ara amb l’auditori 
creiem que també algun organisme d’aquest tipus ho haurà de gestionar. Per tant, és millor 
crear un Patronat de Cultura per tots que no pas anar creant diversos patronats per cada 
instal�lació”, va dir Amatller.  
El regidor va explicar que la proposta surt perquè “l’estadística al ple ha canviat i com la 
proposta que presentem no és detallada sinó que volem el consens de tots, no creiem que 
hi hagi problemes per aprovar-ho”. 

Evitar arbitrarietats de l’equip de govern  

El també integrant de la CUP Marc Font va explicar com per a la formació és clau que les 
competències culturals siguin plurals i participatives, amb una participació “directa i real” de 
tots els agents culturals de Vilafranca. 
Font va apuntar com la cultura a Vilafranca “depèn molt del regidor de torn i tenint en 
compte que en 10 anys hem tingut 5 regidors de Cultura, no volem que l’agenda cultural 
estigui marcada per l’agenda política. Si es canvia el regidor no ha de canviar tot el que 
s’havia programat. En matèria de cultura s’han de fer propostes a llarg termini que mai 
s’han fet”. Amb aquest Patronat de Cultura, va continuar Font, es vol així evitar 
arbitrarietats de l’equip de govern. 
“Cal un canvi en el model de gestió cultural a Vilafranca que aconsegueixi separar les 
polítiques culturals de la política institucional i els interessos partidistes, que permeti la 
participació de tots els agents culturals i que sigui capaç de fer front a les necessitats i 
demandes actuals i futures de l’activitat cultural a la vila”, diu la moció.  
El nou organisme, doncs, hauria de vetllar pel seguiment i compliment de la política cultural 
de l’Ajuntament “més enllà del temps, de la successió de les persones que ostentin el càrrec 
de regidor de Cultura i de les legislatures”. 
La moció demana, en concret, un compromís de tirar endavant un organisme autònom 
municipal dotat de personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar en el termini 
d’un any. Aquest patronat o institut municipal de cultura hauria d’exercir les competències 
municipals en relació a la cultura en tots els seus àmbits i definir les línies estratègies i els 
projectes culturals a seguir a través del debat i de la participació ciutadana.  

Crear una comissió per definir els estatuts  

A més a més, la CUP també demana la creació d’una comissió que s’encarregui de definir 
els estatuts d’aquest patronat o institut i que proposi un full de ruta per tirar-lo endavant. 
Aquesta comissió haurà d’estar formada per un representant de cada grup municipal i per 
un nombre representatiu de les entitats, associacions i col�lectius culturals de la vila escollits 
en una assemblea on totes hi siguin convidades. Aquesta comissió hauria d’estar creada en 
un termini de dos mesos i s’hauria de reunir un cop al mes fins aconseguir el seus objectius.

D’esquerra a dreta, Marc Font, Otger 
Amatller i Oriol Perelló
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Amatller va destacar que les entitats volen participar en el Patronat “sempre que la 
participació sigui real perquè si veuen que al final no poden decidir res, es cansaran i ho 
deixaran córrer”. 

 
  

 Mor als 81 anys l’historiador Emili Giralt i Raventós

 
J.S. 
Aquest dimecres, dia 16 d’abril, moria a 
Barcelona després d’una llarga malaltia el 
vilafranquí Emili Giralt i Raventós, personalitat 
emblemàtica de la historiografia catalana del 
segle XX i específicament dels estudis 
d’història agrària als Països Catalans dels quals 
va ser un decidit impulsor. 
 
 
La seva extensa tasca docent a les universitats de 
València i Barcelona en una tasca de més de trenta 
anys ha fet que se’l consideri un dels grans mestres de 
la historiografia catalana i referència indiscutible per a 
diverses generacions d’historia-dors. Persona d
reconeguda trajectòria personal i cívica en la qual 
destaca el seu pas per l’Institut d’Estudis Catalans
on va ocupar la presidència entre 1987 i 1995; és 
autor d’una extensa bibliografia en la qual una de les 
darreres referències és el pròleg a la recent “Història 
de Vilafranca del Penedès”. 
Nascut a Vilafranca el 1927, en els anys de joventut 
Emili Giralt va ser la figura més destacada del Cercle 
d’Estudis Penedesencs -CEP- que el 1942 es va 
començar a reunir al Museu de Vilafranca sense arribar 
mai a obtenir reconeixement legal, tot i que va 
comptar amb el suport i mestratge de Mn. Manuel 
Trens; el CEP prepararia diversos treballs, debats i 

alguna exposició com la de Nadal de 1947 dedicada a les ermites del Penedès i en la qual el 
jove Emili Giralt va pronunciar una conferència presentada pel Dr.Trens. És en aquests 
anys que Giralt publica a la premsa local (“Acción Católica”) alguns primerencs treballs de 
recerca a l’arxiu notarial i l’arxiu parroquial vilafranquí. Després de compaginar el treball 
amb l’estudi, es va cursar Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona el 1951, el 1953 i 
1954, va fer estades a Tolosa de Llenguadoc i a París per ampliació d’estudis, i el 1957 va 
esdevenir doctor en Ciències Històriques amb una tesi sobre les assegurances marítimes i 
el comerç de Barcelona entre 1630 i 1665.  
El 1965 Emili Giralt guanya la càtedra d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat 
de València i inicia allí una tasca especialment destacable en l’àmbit dels estudis històrics 
amb la formació de diverses fornades de joves historiadors i l’organització el 1971 del 
Primer Congrés d’Història del País Valencià, esdeveniment que ha estat considerat clau 
també en la configuració política del nacionalisme en aquelles terres. Aquest mateix any 
1971 es trasllada a la Universitat de Barcelona on ocupa la càtedra d’Història 
Contemporània fins a la seva jubilació el 1997, en aquest àmbit va ser successivament 
director del Departament d’Història Contemporània, degà de la facultat de Geografia i 
Història i vicerector d’Ordenació Acadèmica. Entre els cursos 1981 i 1983 va ser professor 
associat a la Universitat de la Sorbona (París IV). Va participar igualment en nombrosos 
congressos internacionals a Roma, París, Estocolm, Moscou. 

Impulsor del primer Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans

Dins d’aquest àmbit professional, el Dr. Giralt va mantenir des de sempre un interès 
específic per la història dels temes agraris i a la Universitat de Barcelona va aconseguir 
introduir en els plans d’estudis com a assignatura optativa la Història Agrària. També en 
l’àmbit del Centre d’Estudis Internacionals de la Universitat de Barcelona, que ell va dirigir 
des del 1973 fins a 1999, va crear el centre d’Estudis d’Història Rural des del qual va 
organitzar entre 1978 i 1997 quatre col�loquis sobre història agrària dels Països Catalans 
entre els quals el celebrat a Vilafranca el febrer de 1990 sobre mil anys de producció, 
comerç i consum de vins i begudes alcohòliques als Països Catalans, a la vegada que va 
col�laborar en el congrés del centenari de la fil�loxera celebrat a Sant Sadurní d’Anoia el 
1987. En aquesta mateixa línia, Emili Giralt va fundar el 1978 i va dirigir fins el 1998 la 
revista “Estudis d’Història Agrària”. Membre de l’Agricultural History Society i de la 
Gesellschaft für Geschichte und Agrarsoziologie, era també des del 1966 acadèmic 
corresponent de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. El 1975 va ingressar com a 
membre de l’Institut d’Estudis Catalans, entitat que va presidir entre el 1987 i el 1995 i 
des d’on va impulsar la redacció i l’edició el 1995 del primer Diccionari de la Llengua 
Catalana de l’Institut, que en la seva primera edició s’obre amb un pròleg seu. 
En l’àmbit penedesenc es recorda com el 1964, un any després de la III Fira de la Vinya i el 
Vi, va organitzar el Col�loqui d’Economia del Penedès en el qual la seva intervenció en una 
conferència va començar a dibuixar amb claredat algunes de les línies de futur de la 
vitivinicultura del Penedès. Decidit impulsor de la recerca en aquest entorn, el 15 de maig 
de 1977 va pronunciar una conferència amb motiu de l’acte fundacional de l’Institut 
d’Estudis Penedesencs al castell de Sant Martí Sarroca. Va formar part del patronat de la 
Fundació Antoni i Vicenç Mestres Jané i durant molts anys va presidir el jurat dels premis 
Sant Ramon de Penyafort que convocava el Museu de Vilafranca; actualment el Vinseum 
convoca una beca i un premi que porta el seu nom. Justament un dels seus darrers treballs 
és l’estudi de les històries de la capital penedesenca que obre la recent edició de la 
“Història de Vilafranca del Penedès”. 
En la seva extensa bibliografia hi ha catalogats més d’una seixantena de treballs publicats 
entre l’any 1950 i el 2000, una selecció de catorze dels quals es van aplegar l’any 2002 en 
el volum “Empresaris, nobles i vinyaters. 50 anys de recerca històrica” publicat per la 
Universitat de València amb motiu de la seva investidura com a Doctor Honoris Causa per 
la Universitat de València el 8 de juny del 2001. Recordem igualment els nombrosíssims 
pròlegs i treballs esparsos de la seva autoria que caldrà anar resseguint i recuperant, el 
darrer -a més del corresponent a la “Història de Vilafranca”- ha estat el seu “Pròleg atípic
a l’edició facsímil del “Llibre dels Secrets de l’Agricultura, Casa Rústica i Pastoril” de Fra 
Miquel Agustí, de l’any 1617, editat per Andana. La seva obra magna ha estat, però, la que 
ha concretat en els darrers anys de la seva vida i en la qual va treballar amb constància tot 
i la malaltia que ja l’afectava des de feia temps. Ens referim als quatre volums de la 
“Història agrària dels Països Catalans”, una obra ben extensa que ha comptat amb la 
participació dels més destacats especialistes del país, sota la direcció del Dr. Giralt, qui 
prologa cada un dels volums i realitza notables aportacions al volum tercer, dedicat a l
moderna i a l’actualitat l’únic que és encara en premsa, per tal de completar una edició 
publicada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, conjuntament amb nou 
universitats dels Països Catalans. Una mostra parcial del treball de Giralt en aquest volum 
que tindrà caràcter pòstum ha estat publicada al darrer número de la revista Diónysos del 
Vinseum amb la denominació “Quatre vins emblemàtics dels Països Catalans”. 
Aquest matí a un quart de deu se celebra una cerimònia civil en la seva memòria al 
Tanatori de les Corts, a Barcelona, i posteriorment les despulles de l’historiador vilafranquí 
seran incinerades al cementiri de Montjuïc.  

 
  

Emili Giralt en una imatge d’arxiu

 
Comencen les obres d’un aparcament al costat del 
camp de futbol de l’Espirall 
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3d8 
Fa uns dies es van iniciar els treballs 
d’urbanització d’un aparcament per a una 
cinquantena de vehicles al costat del camp de 
futbol del barri de l’Espirall. 
 
 
Aquesta actuació forma part del projecte de millora del 
camp de futbol i dels seus entorns i urbanitzarà una 

parcel�la de terreny de forma triangular entre el camp de futbol, el carrer lateral on hi ha el 
nou accés al camp de futbol i el carrer de Guardiola. Aquest espai serà destinat a 
aparcament de vehicles sota arbres, amb una capacitat per a 52 places. 

Pavimentació, enllumenat públic i mobiliari urbà  

L’aparcament, que es troba en un nivell més baix que el carrer de Guardiola, quedarà 
conformat per una doble franja d’aparcament en diagonal i un carril central amb accés des 
d’un únic sentit, amb l’entrada pel nou carrer lateral del camp de futbol i la sortida pel 
carrer de Guardiola aprofitant l’antic accés al camp.  
Els treballs preveuen la pavimentació de l’aparcament, la instal�lació d’enllumenat públic i 
de mobiliari urbà, la senyalització i la plantació d’arbrat i plantes arbustives amb una 
vuitantena d’exemplars. 
Aquest aparcament donarà servei tant als usuaris del camp de futbol i del cementiri com a 
la zona de l’Espirall en general.  
Cal recordar que la plaça del Segadors, situada davant del cementiri mateix, també disposa 
de diverses zones d’estacionament. 
Els treballs d’urbanització d’aquest aparcament tenen un pressupost d’uns 300.000 euros i 
es preveu una durada d’uns sis mesos.  

 
  

L’aparcament es trobarà en un nivell més 
baix que el carrer de Guardiola

 
L’Agrupament escolta demana col�laboració per acabar 
de pagar les obres del Cau 

 
Joan Raventós 
Fa més de 30 anys que l’Agrupament Escolta 
és als baixos del carrer Bisbe Morgades, 23 bis 
i ja tocava fer-hi més que una mà de pintura. 
Actualment, s’hi estan fent obres per 
condicionar l’espai, adequar-lo a la normativa i 
per fer-lo més compatible amb les aules de 
cataquesi. Tot plegat ha costat gairebé 
160.000 euros, 40.000 més dels previstos 
inicialment. Per això, l’Agrupament fa una 
crida als exescoltes a col�laborar en el 
finançament de les obres. 

 
 
És previst que el curs vinent l’Agrupament Escolta estreni uns locals completament nous. 
Les dues plantes es remodelaran totalment per adequar-les a la normativa, per obrir més 
espais de llum, per fer-les més accessibles i per garantir-ne la seguretat i la supressió de 
barreres arquitectòniques. Ja tocava fer aquesta remodelació perquè fa més de 30 anys 
que els escoltes són en aquest local propietat de la Parròquia de Santa Maria i poca cosa 
s’hi havia fet. 
En la remodelació tothom s’hi ha implicat. La Parròquia ha aportat el 30% del cost total, 
l’Agrupament un altre 30% i la Generalitat hi ha destinat una subvenció corresponent al 
40%. Però amb els diners inicials no n’hi ha hagut prou. S’ha produït una desviació de 
gairebé 40.000 euros que haurà de pagar l’agrupament i per això han fet una crida a tots 
aquells vilafranquins que han passat pel Cau. S’ha obert un número de compte (2081
0164-33-3300003204) on s’hi poden fer donatius. 
Tot plegat servirà perquè aquest setembre el Cau pugui obrir amb una cara completament 
nova i amb nous accessos des del carrer Amàlia Soler, que s’afegirà a la porta de sempre, 
la del carrer Bisbe Morgades. 

 
  

El Cau del carrer Bisbe Morgades tindrà 
molta més llum natural
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L'historiador va ser president de l'IEC del 1987 al 1995 

Mor Emili Giralt 
REDACCIÓ 

 

L'historiador Emili Giralt i Raventós va morir ahir a 
Barcelona als 81 anys, segons va informar l'Institut 
d'Estudis Catalans (IEC), institució de la qual va ser 
president del 1987 al 1995. Nascut a Vilafranca del 
Penedès el 1927, Giralt havia sigut deixeble de Jaume 
Vicens Vives i s'havia especialitzat en l'estudi de la 
població, de la història agrària i dels moviments 
socials als Països Catalans. 

Després de llicenciar-se el 1951, Giralt va ser lector de 
castellà a Durham (1954-55), professor a la 
Universitat de Barcelona (1959) i catedràtic d'història 
contemporània a la Universitat de València (1965-
1971). El 1971 va tornar a la universitat barcelonina, 
de la qual va ser degà de la Facultat de Geografia i 
Història. També va ser professor associat a la Sorbona 
del 1981 al 1983. 

Giralt va dirigir, a més, el Centre d'Estudis Històrics 
Internacionals de la Universitat de Barcelona i va ser 
fundador i director del Centre d'Estudis d'Història Rural 
i de la revista Estudis d'Història Agrària des del 1977. 

L'historiador desaparegut no només va destacar pel seu treball historiogràfic, sinó també per la seva 
sensibilitat cívica i catalanista. Aquestes són les qualitats que es van remarcar molt especialment en 
l'homenatge del qual va ser objecte a l'IEC l'any 2005. Precisament, Giralt va contribuir a la 
reestructuració de l'acadèmia d'acadèmies per adequar-la a les noves necessitats de l'actualitat. En 
l'apartat filològic, Giralt va impulsar la reforma del Diccionari de l'Institut. 

Els seus estudis més importants es refereixen a la història agrària dels Països Catalans. En aquest 
terreny, Giralt va dirigir la monumental Història agrària dels Països Catalans i va escriure Los estudios de 
historia agraria en España (1962) i El conflicto 'rabassaire' y la cuestión agraria en Cataluña hasta 1936 
(1964). 

Durant el franquisme, el 1960 va publicar en francès, juntament amb Jordi Nadal, l'obra Immigració i 

redreçament demogràfic , que no va tenir traducció catalana fins al 2001, en què va ser publicada per 
Eumo.  

 

Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 37. Dijous, 17 d'abril del 2008 

Paraules clau: Giralt , Estudis , Història , Catalans , Emili , Universitat , Barcelona , Institut , Iec , 
Països  

 

Emili Giralt durant l'homenatge que 
l'Institut d'Estudis Catalans li va 
retre l'any 2005  
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Vilafranca des dels orígens 
 

Un volum exhaustiu posa al dia la història de la ciutat des del neolític fins a l'actualitat  
 
la contra  
 
RAÜL MAIGÍ .  

Els historiadors locals de Vilafranca s'han tret una 
espina que tenien clavada amb la publicació d'un 
llibre que glossa la història del municipi, un treball 
pendent atès que l'últim data de 1932. És una obra 
exhaustiva, coordinada per Ramon Arnabat i Jordi 
Vidal, que aborda un període cronològic que parteix 
dels primers pobladors neolítics (del territori on 
naixeria la ciutat) i arriba fins a l'actualitat, amb una 
anàlisi de les principals actuacions dels ajuntaments 
democràtics que culmina amb les darreres eleccions 
municipals del 2007. Hi ha, també, tres apartats 
temàtics que no segueixen el curs cronològic, que 
aborden la demografia (des de l'edat mitjana fins a 
l'actualitat), l'aigua (s'explica com s'ha anat 
solucionant un problema ancestral de la vila) i 
l'urbanisme (centrat en el segle XX i la configuració 
del municipi). Cada capítol apunta també flaixos 
culturals sobre fets o personatges rellevants. 

Erudició i divulgació són els dos pilars que han bastit Història de Vilafranca del Penedès , en el qual han escrit 
quinze estudiosos, en un procés de dos anys de feina. Edicions Andana va assumir la coordinació del projecte, que 
ha subvencionat l'Ajuntament. 

La idea dels coordinadors era clara: calia partir dels orígens, per això el relat comença en la prehistòria, i continua 
amb la progressiva definició del territori i la posterior configuració de Vilafranca i el desenvolupament de la ciutat 
fins avui. Ara bé, malgrat que no s'aporten dades desconegudes, la novetat del volum rau en què es posen per 
escrit de manera sintètica i global alguns episodis de diferents èpoques que mai havien estat publicats – tot i que 
es coneixien – o que havien aparegut fragmentats i en monografies particulars. «Des de la República en endavant 
no s'havia escrit mai cap obra de síntesi; del segle XIX, poca cosa, i del XX no hi havia pràcticament res», apunta 
Ramon Arnabat, un dels coordinadors del projecte. 

Fins ara l'única referència global per als que volien capbussar-se en la història de la ciutat era l'obra apareguda el 
1932 dins una col�lecció de monografies locals de l'editorial Barcino, escrita per l'economista i polític Pere Mas i 
Perera, que va ser reeditada l'any 1982 en format facsímil. «Aquest llibre, però, és més una enciclopèdia que una 
història de Vilafranca, no és pròpiament un llibre d'història, entre altres coses perquè Mas i Perera no era 
historiador», explica Arnabat. Ara, per fi, hi ha un volum que ho condensa tot, tenint en compte que l'altra 
referència era una història adaptada per al públic escolar escrita per Antoni Ribas. 
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L'obra representa tota una generació que, coincidint amb el franquisme, no havia vist publicada la seva història de 
Vilafranca. El llibre es ven a 18 euros, i s'espera que sigui un dels de referència aquest Sant Jordi a Vilafranca. Els 
autors consideren que l'edició (malgrat que supera les 600 planes) ha quedat prou atractiva perquè el lector s'hi 
trobi còmode, amb un tipus de lletra prou gran. El llibre es pot encarar des del principi o bé anar seleccionant 
capítols que permeten anar a un període concret i també facilita la consulta l'índex de noms que s'ha adjuntat al 
final. En aquest intent per fer-lo amable, els coordinadors han rebutjat les notes a peu de pàgina i s'ha inclòs un 
apèndix bibliogràfic, un recull exhaustiu de més de 30 planes que incorpora tot el que s'ha publicat en articles, 
llibres i revistes sobre la història de Vilafranca. Els quinze autors són Josep Mestres, Núria Molist, Josep Maria 
Masachs, Josep Bosch, Francesc Muñoz, Jordi Vidal, Belén Moreno, Josep Colomé, Ramon Arnabat, Àngels Alió, 
Raimon Soler, Salvador Campamà, Enric Tomàs, Pep Soler i Jordi Romeu. Tots ells són historiadors que ja havien 
dut a terme treballs de recerca pròpia del període sobre el qual han escrit. El pròleg és obra de l'historiador 
vilafranquí Emili Giralt, que va morir ahir als 81 anys. Giralt va iniciar les seves recerques al Penedès i, entre altres 
responsabilitats, havia estat president de l'Institut d'Estudis Catalans. 

 

Aquest és un servei de notícies creat pel diari El Punt i distribuït per VilaWeb . 

És prohibida la reproducció sense l'autorització expressa d'Hermes Comunicacions S.A.
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P u b l i c i d a d  

adn » local » barcelona  

Mor l'historiador Emili Giralt, president de l'IEC 
entre 1987 i 1995 
Giralt va ser el fundador i director del Centre d'Estudis d'Història Rural i de la revista 
Estudis d'Història Agrària, director del Departament d'Història Contemporània de la UB, 
degà de la Facultat de Geografia i Història, professor associat a la Universitat de la 
Sorbona de París i catedràtic emèrit de la UB 

EFE Barcelona | hace 13 minutos | | +0 -0 (0 votos ) 

L'historiador Emili Giralt , que va ser president de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) entre 1987 i 
1995, va morir ahir a Barcelona als 81 anys d'edat, segons ha informat l'IEC. 

Emili Giralt , que va néixer a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) el 1927, va ser catedràtic 
d'Història Universal Moderna i Contemporània a la Universitat de València (1965-1971) i de la 
Universitat de Barcelona (UB) a partir de 1971, on també va exercir el càrrec de director del Centre 
d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona. 

Giralt va ser el fundador i director del Centre d'Estudis d'Història Rural i de la revista Estudis 
d'Història Agrària , director del Departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, 
degà de la Facultat de Geografia i Història, professor associat a la Universitat de la Sorbona de 
París entre 1981 i 1983 i catedràtic emèrit de la UB (1992). Els principals treballs historiogràfics que va 
fer Giralt tractaven de temes agraris, econòmics i socials de l'època moderna i contemporània.  
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Mor l´expresident de l´Institut d´Estudis 
Catalans Emili Giralt 

 

Acn/DdeG, Barcelona 
L'historiador Emili Giralt (Vilafranca del Penedès, 1927), membre de la Secció Històrico-Arqueològica de 
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) des del 12 de desembre de 1975, va morir ahir a Barcelona, als 81 anys. 
Giralt va ser tresorer de l'IEC des del 1984 fins al 1986 i un any més tard va ser nomenat president, càrrec 
que va desenvolupar fins al 1995. Va ser catedràtic d'Història Universal Moderna i Contemporània a la 
Universitat de València (1965-1971) i de la Universitat de Barcelona (UB), des del 1971. Així mateix, va ser 
director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la UB. 
El 1977 va fundar i dirigir el Centre d'Estudis d'Història Rural i la revista Estudis d'Història Agrària. Altres 
càrrecs que completen el seu currículum són el de director del Departament ?d'Història Contemporània de la 
UB, el de degà de la Facultat de Geografia i Història i el de vicerector d'ordenació acadèmica. També va ser 
professor associat a la Universitat de la Sorbona del 1981 al 1983, i catedràtic emèrit de la UB (1992). Els seus 
treballs historiogràfics tracten temes agraris, econòmics i socials de l'època moderna i contemporània. 
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16-04-2008 18:36:35 

Fallece el historiador Emili Giralt, presidente del IEC entre 1987 y 1995 

 

BARCELONA, 16  
 
El historiador Emili Giralt, miembro de la Sección Histórico-Arqueológica (SHA) del Institut 
d'Estudis Catalans (IEC) y presidente de esta institución entre 1987 y 1995, falleció esta tarde 
en Barcelona a los 81 años, informó la academia catalana. 
 
Giralt fue catedrático de Historia Universal Moderna y Contemporánea en la Universitat de 
València entre 1965 y 1971. A partir de aquel año, pasó a serlo de la Universitat de Barcelona 
(UB). También fue profesor asociado de la Sorbona entre 1981 y 1983. 
 
Sus trabajos historiográficos trataron, principalmente, temas agrarios, económicos y sociales de la 
época moderna y contemporánea. Giralt fue el fundador y director del Centre d'Estudis d'Història 
Rural y de la revista 'Estudis d'Història Agrària'. 
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Mor l'historiador Emili 
Giralt, president de l'IEC 
des del 1987 fins al 1995 
Agències 

L'historiador Emili Giralt (Vilafranca del 

Penedès, 1927), membre de la Secció 

Històrico-Arqueològica (SHA) de 

l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) 

des del 12 de desembre de 1975, ha mort 

aquest dimecres a la tarda a Barcelona, 

als 81 anys. Giralt va ser tresorer de l'IEC des del 1984 fins al 1986 i un any més tard va 

ser nomenat president, càrrec que va desenvolupar fins al 1995. Va ser catedràtic 

d'Història Universal Moderna i Contemporània a la Universitat de València (1965-1971) 

i de la Universitat de Barcelona (UB), des del 1971. Així mateix, va ser director del 

Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la UB. 

 

El 1977 va fundar i dirigir el Centre d'Estudis d'Història Rural i la revista Estudis 

d'Història Agrària. Altres càrrecs que completen el seu currículum són el de director del 

Departament d'Història Contemporània de la UB, el de degà de la Facultat de Geografia 

i Història i el de vicerector d'ordenació acadèmica. També va ser professor associat a la 

Universitat de la Sorbona del 1981 al 1983, i catedràtic emèrit de la UB (1992). Els seus 

treballs historiogràfics tracten, principalment, temes agraris, econòmics i socials de 

l'època moderna i contemporània. 
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Giralt va ser president de l'IEC entre 1987 i 1995 

Mor l'historiador Emili Giralt 
LAMALLA.NET / AGÈNCIES  

L'historiador Emili Giralt ha mort aquest dimecres a 
Barcelona als 81 anys d'edat, segons ha informat l'Institut 
d'Estudis Catalans (IEC), del qual va ser president entre 
1987 i 1995. Giralt va ser catedràtic d'Història Universal 
Moderna i Contemporània a la universitat de València 
(1965-1971) i de la Universitat de Barcelona (UB) a partir 
de 1971, on també va exercir el càrrec de director del 
Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat 
de Barcelona. Els principals treballs historiogràfics que va 
fer tractaven temes agraris, econòmics i socials de l'època 
moderna i contemporània.  

Giralt, que va néixer a Vilafranca del Penedès el 1927, va ser el 
fundador i director del Centre d'Estudis d'Història Rural i de la 
revista Estudis d'Història Agrària, director del Departament 
d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, degà de 
la facultat de Geografia i Història, professor associat a la 
Universitat de la Sorbona de París entre 1981 i 1983 i catedràtic 
emèrit de la UB (1992).  
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Mor l'historiador Emili Giralt, especialista en el món rural 
català 
L'historiador Emili Giralt (Vilafranca del Penedès, 1972), membre de la Secció Històric-
Arqueològica (SHA) del Institut d'Estudis Catalans (IEC) i president d'aquesta 
institució entre 1987 i 1995, ha mort aquesta tarda a Barcelona als 81 anys , segona ha 
informat l'acadèmia catalana.  
 
Giralt va ser catedràtic d'Història Universal Moderna i Contemporània en la 
Universitat de València entre 1965 i 1971. A partir d'aquell any, va passar a ser-lo de la 
Universitat de Barcelona (UB). En aquesta institució va ocupar la direcció del 
Departament d’Història Contemporània, va ser degà de la Facultat de Geografia i Història 
i vicerector d’ordenació acadèmica. També va ser professor associat de la Sorbona entre 
1981 i 1983.  
 
Els seus treballs historiogràfics van tractar, principalment, temes agraris, econòmics i 
socials de l'època moderna i contemporània. Giralt també va ser el fundador i director 
del Centre d'Estudis d'Història Rural i de la revista 'Estudis d'Història Agrària'.  
 
Segons altres historiadors que van homenatjar a Giralt l’any 2005 a l’IEC, ell 
representava, juntament amb el ja desaparegut Joan Reglà, Jordi Nadal, Josep Fontana i 
altres, la continuació de la historiografia catalana iniciada al XVIII amb Capmany, 
continuada al XIX per Bofarull i Rubió, i seguida al XX amb Soldevila, Abadal, Batllori i 
Vicens. 
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divendres, 18 d'abril de 2008  

     

 Mor el catedràtic emèrit Emili Giralt i Raventós

 
Barcelona, (17/04/2008).- 
Ahir, dimecres 16 d'abril, va morir als 81 anys l'historiador català i catedràtic 
emèrit de la Universitat de Barcelona Emili Giralt i Raventós (Vilafranca del 
Penedès, 1927).  
  

 

Deixeble de Jaume Vicens i Vives, havia estat catedràtic d'Història Contemporània a 
la Universitat de València i a la Universitat de Barcelona, de la qual va ser degà de la 
Facultat de Geografia i Història i vicerector d'Ordenació Acadèmica. El Dr. Giralt 
s'havia especialitzat en l'estudi de la població, de la història agrària i dels moviments 
socials als Països Catalans i havia estat director del Centre d'Estudis Històrics 
Internacionals de la UB. Va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi , i va ser, així 
mateix, president de l'Institut d'Estudis Catalans , a més de professor associat a 
la Universitat de la Sorbona.  
  
Durant els darrers anys va dirigir l'obra Història Agrària dels Països Catalans (quatre 
volums), pionera en el seu gènere que va representar la culminació de la seva tasca 
docent i investigadora.  
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Mor l'historiador Emili Giralt, president de l'Institut d'Estudis Catalans de 1987 a 1995 
 

 
 
EL PUNT . Barcelona  
L'historiador Emili Giralt i Raventós, president de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) des de 1987 fins a 1995, va 
morir ahir a la tarda a Barcelona als 81 anys. Giralt, nascut a Vilafranca del Penedès, va ser catedràtic d'història 
universal moderna i contemporània a la Universitat de València (1965-1971), on l'any passat va ser nomenat 
doctor honoris causa, i també a la de Barcelona (des de 1971). Va ser el fundador i director del Centre d'Estudis 
d'Història Rural, director del Departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, degà de la 
Facultat de Geografia i Història, a més de professor associat a la Universitat de la Sorbona de 1981 a 1983, i 
catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona (1992). A l'IEC va ingressar-hi el desembre del 1975 com a 
membre de la secció històrico-arqueològica i, després d'exercir-hi de tresorer des de 1984 fins a 1986, va ser 
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nomenat president, el 1987. Entre la seva biografia cal subratllar també el seu paper d'impulsor, a mitjan dècada 
dels setanta, del Primer Congrés d'Història del País Valencià. 

Els seus treballs tracten temes agraris, econòmics i socials de l'època moderna i contemporània, i hi destaquen 
obres com ara Transformacions agràries i industrialització. Principals problemes de la història agrària ; la 
coordinació del llibre Història agrària dels Països Catalans ; Empresaris, nobles i vinyaters , així com obres escrites 
a la dècada dels anys seixanta com ara Barcelona 1717-1718, un model de societat preindustrial ; La immigració 
francesa a Mataró durant el segle XVIII ; El conflicte rabassaire i la qüestió agrària a Catalunya fins al 1936 . L'any 
1999, Giralt va ser designat membre d'honor de l'Associació Internacional d'Història de la Vinya i el Vi. 

 

 NOTÍCIES RELACIONADES 

> Mor als 81 anys l'historiador vilafranquí Emili Giralt  
 

> El pròxim film d'Isabel Coixet s'ambientarà a Tòquio però s'acabarà a Barcelona  
 

Aquest és un servei de notícies creat pel diari El Punt i distribuït per VilaWeb . 

És prohibida la reproducció sense l'autorització expressa d'Hermes Comunicacions S.A.
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Mor l'historiador Emili Giralt, president de l'IEC del 1987 al 1995 
 

 
 
EL PUNT . Barcelona  
L'historiador Emili Giralt i Raventós, president de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) des del 1987 fins al 1995, 
va morir ahir a Barcelona a 81 anys. Giralt, nascut a Vilafranca del Penedès, va ser catedràtic d'història universal 
moderna i contemporània a la Universitat de València (1965-1971), de la qual l'any passat va ser nomenat doctor 
Honoris Causa, i a la de Barcelona (des del 1971). Va ser el fundador i director del Centre d'Estudis d'Història 
Rural, director del departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, i degà de la Facultat de 
Geografia i Història, a més de professor associat a la Sorbona, del 1981 al 1983, i catedràtic emèrit de la 
Universitat de Barcelona (1992). A l'IEC va ingressar-hi el desembre del 1975 com a membre de la Secció 
Historicoarqueològica i, després d'exercir-hi de tresorer des del 1984 fins al 1986, en fou nomenat president el 
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1987. De la seva biografia cal subratllar el paper d'impulsor, a mitjan setanta, del Primer Congrés d'Història del 
País Valencià. Els seus treballs tracten temes agraris, econòmics i socials de l'època moderna i contemporània. 

Aquest és un servei de notícies creat pel diari El Punt i distribuït per VilaWeb . 
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DIMECRES, 16/04/2008 - 19:46h 

Es mor l'historiador Emili Giralt 

Fou president de l'Institut d'Estudis Catalans i catedràtic d'història de 
la Universitat de València i de la de Barcelona  

L'historiador Emili Giralt, 81 anys, s'ha mort avui a la tarda, segons que ha 
informat l'Institut d'Estudis Catalans (IEC ), institució de la qual fou 
president entre el 1987 i 1995. Giralt també fou catedràtic d'Història Universal 
Moderna i Contemporània de la Universitat de València i de la Universitat de 
Barcelona , i degà de la Facultat de Geografia i Història. Entre el 1981 i el 
1983 va ser professor associat de la Université de Sorbonne . 

Emili Giralt va fer recerca sobre afers agraris, econòmics i socials de l'època 
moderna i contemporània.  
 
També fou fundador i director del Centre d'Estudis d'Història Rural i de la 
revista 'Estudis d'Història Agrària'. 

 

+ Viquipèdia: Emili Giralt i Raventós .  
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Mor l'historiador Emili Giralt, president de l'IEC entre 1987 i 1995 Europa Press

BARCELONA, 16 d'abril (EUROPA PRESS) - L'historiador Emili Giralt, membre de la Secció Històric-Arqueològica (XA) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i 
president d'aquesta institució entre 1987 i 1995, ha mort aquesta tarda a Barcelona als 81 anys, ha informat l'acadèmia catalana. 

Giralt va ser catedràtic d'Història Universal Moderna i Contemporània a la Universitat de València entre 1965 i 1971. A partir d'aquell any, va passar a ser-ho de la 

Universitat de Barcelona (UB). També va ser professor associat de la Sorbona entre 1981 i 1983. 

Els seus treballs historiogràfics van tractar, sobretot, temes agraris, econòmics i socials de l'època moderna i contemporània. Giralt va ser el fundador i director del 

Centre d'Estudis d'Història Rural i de la revista 'Estudis d'Història Agrària'. 

RECOMIENDA ESTE ARTÍCULO 

Europa Press - hace 8 minutos 

Noticias más recomendadas » 

Noticias relacionadas: Local  

62 inmigrantes clandestinos llegan a Santa Cruz de Tenerife  
AFP - jueves, 10 de abril, 14.59  

Comienza el derribo del edificio de la Residencia General de 

Valdecilla y arranca así la Fase 3 del Plan Director  
Europa Press - hace 2 minutos  

Porcentaje (0 votos)

 
Entra para recomendar este artículo » 
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Fallece el historiador Emili Giralt, presidente del IEC entre 1987 y 1995 Europa Press

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS) - El historiador Emili Giralt, miembro de la Sección Histórico-Arqueológica (SHA) del Institut d'Estudis Catalans (IEC) y 
presidente de esta institución entre 1987 y 1995, falleció esta tarde en Barcelona a los 81 años, informó la academia catalana. 

Giralt fue catedrático de Historia Universal Moderna y Contemporánea en la Universitat de València entre 1965 y 1971. A partir de aquel año, pasó a serlo de la 

Universitat de Barcelona (UB). También fue profesor asociado de la Sorbona entre 1981 y 1983. 

Sus trabajos historiográficos trataron, principalmente, temas agrarios, económicos y sociales de la época moderna y contemporánea. Giralt fue el fundador y 

director del Centre d'Estudis d'Història Rural y de la revista 'Estudis d'Història Agrària'. 

RECOMIENDA ESTE ARTÍCULO 

Europa Press - hace 20 minutos 

Noticias más recomendadas » 

Noticias relacionadas: Local  

62 inmigrantes clandestinos llegan a Santa Cruz de Tenerife  
AFP - jueves, 10 de abril, 14.59  

Sequera.- Barreda creu "desmesurada" la reacció valenciana 

pel transvasament d'aigua a Barcelona i demana "reflexió"  
Europa Press - hace 4 minutos  

Porcentaje (0 votos)

 
Entra para recomendar este artículo » 
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CATALUNYA.-Fallece el historiador Emili Giralt, presidente del IEC 
entre 1987 y 1995

Europa Press

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS) - El historiador Emili Giralt, miembro de la Sección Histórico-Arqueológica (SHA) del Institut d'Estudis Catalans (IEC) y 
presidente de esta institución entre 1987 y 1995, falleció esta tarde en Barcelona a los 81 años, informó la academia catalana. 

Giralt fue catedrático de Historia Universal Moderna y Contemporánea en la Universitat de València entre 1965 y 1971. A partir de aquel año, pasó a serlo de la 
Universitat de Barcelona (UB). También fue profesor asociado de la Sorbona entre 1981 y 1983. 

Sus trabajos historiográficos trataron, principalmente, temas agrarios, económicos y sociales de la época moderna y contemporánea. Giralt fue el fundador y 
director del Centre d'Estudis d'Història Rural y de la revista 'Estudis d'Història Agrària'. 

RECOMIENDA ESTE ARTÍCULO 

Europa Press - hace 23 minutos 

Noticias más recomendadas » 

Noticias relacionadas: Noticias de cultura  

Un encuentro en Oporto (Portugal) reunirá el 18 de abril a 
especialistas en torno a Machado y Pessoa  
Europa Press - hace 13 minutos  

Porcentaje (0 votos)
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