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rien d'lncitar a fer estudis aprofundits
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LA POBLACIÓ DE GIRONA (segles entorn de les característiques demoEl llibre descriu una serle
gráfiques de sectors com la noblesa o
XIV-XX). Girona (Institut d'Estudis
d'arbres triats per l'autora
Gironins) 1985, 184 pp. la burgesia urbana, estudis que raraperqué responen a uns conment han estat empresos pels investidicionants ben defInitsMes
n una primera ullada, aquesta gadors espanyols.
llegendes de la mitología
historia de la població de Girona
clássica entorn deis arbres,
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Gertament, una obra com aquesta
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la literatura I en les arts plás- en els darrers deu anys ha produTt formular alguna critica, ja que raratiques I laflxació de les imat- nombroses monografies arreu de Tes- ment hi trobem formulacions i hipóteges d'arbres en el record.
tal espanyol. Pero l'obra de R. Al- sis que no es recolzin sólidament en la
berch i N. Castells difereix substan- recerca previa. Amb prou feines jo
cialment de la resta en la mesura que n'hi he trobades dues o tres, encara
no es limita a l'estudi d'un determinat que cal dir que afecten mes els matiperiode (usualment els segles XVII i sos exposltlus que el contingut del
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a l'actualitat. Que els autors hagin favor deis autors, dignes continuavengut aquest repte sense defallir I dors del que jo anomeno la tradició
només en 180 pagines, sense deixar demográfica gironina— cal afirmar
de banda cap deis elements fona- que el llibre que comentem soiament
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del pretés to divulgatiu, de la reduida mantingueren un interés constant
extensió del treball o, fins i tot, de l'exDIVERSOS AUTORS: "£/ cessiva modestia amb qué el presen- pels problemes demográfics de Girona i de les comarques gironines, que
combat naval de les Ules ten els mateixos autors.
ha pogut ser aprofitat i reviscut pels
Formigues". VII Centeari
historiadors actuáis. Publicacions com
1285-1985. Figueres.
Per tal de reconstruir les tendén- la Revista de Girona, justament ara fa
Ajuntament de Palafrucies seculars I les fluctuacions de la un segle, mantenien al dia una inforgell, 102 pp. població de Girona, hom es recolza mado periódica d'estadística demoen la informado procedent deis "fo- gráfica. Anys abans, Francesc CampLes Formigues, els petits
gatges" i altres recomptes medievals, derá i Camín publicava una obra preillots que son la senya d'len els registres parroquials —de pre- cursora deis estudis de demografía
dentlficacló de l'horitzó marí
cocitat ja coneguda a les terres gl- histórica basats en el recompte deis
de Calella I Llafranc, serven
ronines— I en una rica varietat de registres parroquials, i es convertía
un record d'un esdevenimet
fonts locáis, tot combinant els resul- així en successor directo d'altres piode gran Importancia dins de
tats de la recerca personal amb la sín- ners com Asso, Cavanilles o Vargas
la historia del país cátala. El
tesi de la important historiografía de- Ponce. I, a principie del segle actual,
28 d'agost de 1985 s'acompllren els 700 anys de la ba- mográfica gironina. El resultat és cer- Manuel de Chía, un veritable "Vülalba
tament brillant: noves perioditzacions glroní", realitzava una important contalla naval de les Formigues.
(com la del gairebé desconegut segle tribució al coneixement de la historia
Els dos grans cronistes caXVI), esdeveniments que fins ara ha- epidemiológica de la provincia.
talans medievals Bernat Desvien romas en la foscor (com l'epidéclot I Ramón Muntaner, ens
mia de 1530), substanciáis aprofundescriuen la gran victoria
dlments del que ja coneixíem (com el
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