LA INVESTIGACIÓ GEOGRÁFICA SOBRE LES
COMARQUES GIRONINES A LES UNIVERSITATS DE BARCELONA.

SALA I S A N J A U M E , M a r i a : La organización
del espacio natural en Les Gavarres: Un
estudio de Geografía física integrada. Juny,
1975.

Durant molt de temps, la geografía ha estat
a casa nostra una ciencia marginada, conreada
mes a fora que dins de la universitat, i considerada ccm una mena d'apéndix de la historia
o de les ciéncies de la natura. Per aquesta rao,
el país ha tingut sempre mes historiadors que
geógrafs i els estudis geográfics han hagut de
ser rencvats i impulsáis per persones dedicades
a al tres ocupacions: excursiónistes, mestres,
historiadors, naturalistes, etc, Els noms de Botet i Sisó, Miguel Saníaló, Pere Blasi o Joan
Carandell son ben illustratius, si emmarquem
aquest fenomen a les contrades gironines.

XERCAVINS I COMAS, Agustf: Estudio comparativo del clima de los Altos Valles del
Ter y Freser. Juny, 1976.
B)

RIERA I FIGUERAS, Pilar: L'organítzació territorial deis servéis d'ensenyament a la regió de Girona. Setembre, 1974.
TERRADAS I BATLLE, Montserrat;
Analisi
geográfica del comporta ment electoral a
les comarques gironines. Eleccions generáis
del 15 de juny del 1977. Febrer, 1978.

L'crganització deis departaments de geografía a les universitats catalanes és encara un
esdeven i ment recent. El de la Universitat de
Barcelona fou engegat el 1966 i el de l'Autóncma (Be! la térra) el 1970. A i x ó explica que
els professors gironins Maria de Bolos i Albert
Ccmpte, autors de sengles tesis doctoráis sobre
la ccmarca d'Olot (1966) i l'Empordá (1963),
respectivament, haguessin de presentar i llegir llurs treballs a Madrid.

J. C.

NOTES BREUS
ROURA, Gabriel: Una nova versió de l'Epistola
farcida de sant Esteve. Girona, CoHegi Universitari, 1978, 12 pp.
Edició critica d'un text desconegut, fragment de l'Epistola farcida de sant Esteve, procedent de la parroquia de Rupia, que ha estat
localitzat a la tapa d'un I libre de baptismes
de l'any 1592.

D'encá de les dates indi cades, pero, els
departaments de geografia han fet possible que
sortissin ja diverses promocions de Ilicenciats
amb el titol de geógraf i que la investigació
— e n forma de tesines de Ilicenciatura sobret o t — afectas aspectes relacionats amb les terres gironines. Per donar noticia d'aquest darrer
ispéete, relacionem avui, en aquesta secció de
biblicgrafia, la Mista de treballs de tema gironi
que poden ser consultats a les nostres universitats.
A)

Universitat Autónoma de Bellaterra:

Gabriel Rcura, arxiver diccesá, explica les
característiques d'aquests textos i examina paleográíicament el fragment trobat, la qual cosa
li permet de situar la data d'execució vers la
sagena meitat del segle X I V . Constatem que
aquest treball s'ha repartit com a nádala del
Collegi Universitari de la ncstra ciutat.
J. C.

Universitat de Barcelona;

J U L I A I FIGUERAS, Benet: Rudolf Matas
( 1 8 6 0 - 1 9 5 7 ) . Aspectes humans, professionals i familiars. Collegi Oficial de Metges
de Girona, 1978. 57 pp.

CLAVERO PATRICIO, Pedro Luis: Estudio meíodológico del clima de Cabo Bagur. Setembre, 1972.
ESTALELLA BOADELLA, Helena: El dominio
de la propiedad rústica como factor de jerarquización urbana. El caso de la provincia
de Gerona. Febrer, 1973,

Aquesta breu biografía del Dr, Rudolí H,
Matas, patrocinada peí Collegi Oficial de M e t ges, ben emmarcada en l'época que li pertocá
viure, ens assabenta de la importancia d'un
valuós cirurgiá que — m a l g r a t néixer a l'altra
banda de l'Atlántic—-serva sempre un fort l!igam amb la térra deis seus pares.

GÓMEZ ORTJZ, A n t o n i o : Morfología glaciar
y periglaciar de la vertiente meridional del
macizo de Campquerdós y Alio Valle del
rio Duran (Cerdanya). Juny, 1976.

Aquest acurat assaig biografíe realitzat peí
Dr. Julia, a mes d'informar-ncs de les distintes
etapas de la vida del biografiat, ens el dibuixa
sota els tres aspectes mes sobresortints: 1'activttat médica, el seu caire docant i la sava tasca
d'investigsdor i estudios, Esperem que el Dr.
Julia — s e g u i n t les traces d'aquest l l j b r a — ens
ajudi a recuperar la memoria d'altras insignes
metges gironins dissoríadament desapareguts.

LEÓN RAMOS, M. Isabel: Ensayo metodológico para el estudio de las superficies de
erosión en el maciio del Montseny. Setem
bre, 1973.
PANAREDA ( CLOPÉS, Josep M , : Estructura
y dinámica del paisaje del Moníseny. Se
fembre, 1973.
PARADEDA I R E I X A C H , Concepció: El clima
de Gerona. Setembre, 1973.
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