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Recuperació d'Abdó Terrades
TERRADAS, Abdó:
L'Esplanada. El reí
Micomicó. Barcelona,
Curial, 1987, 134 ps.
(Biblioteca Popular
Curial, 5).
o va ser ministre ni es va fer ríe
amb la política, pero fou el polític
mes notable de les terres gironines
durant la primera meitat del segle XIX.
Va viure a Figueres, on havia nascut el
1812, a Barcelona, a l'exili de Franga, a
la presó, i acaba la vida el 1856 desterrat a Medina Sidonia (Andalusia). Home d'acció, redactor de proclames democrátiques i republicanes, Abdó Terrades va concebra la literatura no per
fer bonic sino com a arma de combat
per divulgar els horrors de l'absolutisme i les doctrines socialistes que pretenien de reformar la realitat social.
El seu camp d'activitat va estar centrat a Barcelona, on també es mogueren d'altres empordanesos com M o n turiol, Carié, Tutau i Sunyer i Capdevila,
paró en la sava biografía hi ha el fet que,
durant el decenni del 1840, fou alegit
alcalde de Figueres tres vegades seguidas, i la Diputado anul.lá el nomenament altres tantes. que a la quarta va
ser dasposseít del carree parqué no
volgué jurar al reconeixement d'Espartero, i que a la cinquena resulta enea usat.
En un deis escrits del 1847 as proclamava república, demócrata i socialista. Tanmateix as mostrava disconforme amb la propaganda pacifista deis
cabetians, ja que considarava que " n o mes par la forpa s'obtenan les reformes
dais govarns, puix no en conec cap que
les faci espontániament".
Va conrear amb facilitat els diversos
generes literaris. Els saus escrits periodístics ompliran pagines significatives
(Í.Q El Republicano i El Huracán, i una de
les poesías que hi publica, "La c a m pana" (1842), va esdevenir un himna
revolucionari, amb vocació igualitarista:

Abdó Terradas

L'Esplanada
El reí Micomicó

N

La Cort y la noblesa
l'orgull de la riquesa
caigan de cop fins al nostre

nibell.

Terradas, al 1846, va traduir al castalia la Historia popular de la Revolución francesa, de Cabet, i practica també la noval.la i el teatre, sempre amb la

Aquesta edició salva de l'oblit la figura d'un autor que va ser molt mes que
un escriptor.

mateixa vocació política. El 1835 edita a
Madrid La Esplanada. Escenas trágicas
de 1828 i, tras anys després, a Barcelona li era publicada la pega teatral Lo
rey Micomicó.
Aqüestes dues obras
acaben da ser reeditados en una collecció popular (an el cas de la novel.la,
en versió catalana de Maria Ángeis A n glada) i son precisament el motiu d'aquest comantari.
L'Esplanada constitueix una d e n u n cia de las practiques repressivas de
Tabsolutisme, a través de la familia d'un
deis liberáis afusellats a Barcelona. És
una novel.la histórica, concebuda amb
un esquema senzill, a partir de les v i véncies personáis de l'autor, i amanida
també amb fragments del seu idaari
polític.
El reí Micomicó, comedia en dos
actas i en vers, és una burla de la institució monárquica, ais personatges i els
costums de la cort, Inspirada en un fet
real que Terradas va conéixar a Figueres. Una bufonada entorn d'un personatge trastocat per la bogeria que decideix prendre estat i compartir el pes
del ceptre imperial amb una esposa

digna de la seva categoría. Paró, malgrat el carácter polític que l'inspira, és
una obra ben bastida. Aixó i ^1 to p o p u lar que l'acompanya ajuden a explicar
l'éxit de la primera representado a la
Barcelona del 1830.
Tot i que la present edició és presentada amb una biografía massa austera
de la figura d'Abdó Terradas —només
deu ratllas a la coberta—, ens hem de
felicitar per la recuperació da l'autor
figuerenc. Terradas, pero, com ja hem
dit, va ser molt mes que un escriptor, i
és bo que, en un temps de claudicacions i subordinacions freqüents, es
parli d'eil i es valori el seu pas per
aquest país, no com podría fer-ho qualsevol polític panxacontent d'ara, sino
com un home que fou fidel, amb fets i
fins al final, a uns principis i vaiors distints deis que oferia la societat capitalista que s'estava consolidant.
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CARTESÍNTIMES
CATALANA DEL S.XVI
EPISTOLñRl A U SEVA MARE
LA COMTESSA DE PALAMOS
estefania de requesens
próleg, binisei^fió i Mies
dt Maite [iiúíadD

•

Cartes intimes d'una
dama catalana del
s. XVI
Historia de Requesens.
Próieg, transcripció i
notes de Maite
Guisado. La Sai,
Edicions de Íes Dones
Clássiques Catalanes
13-14, Barcelona, 1987.
345 págs.
Recuil per primera vegada l'edició completa d'aquest
epistolar!, que ens oferelx
una perspectiva íntima de la
historia i que, a mes de posseir un alt estil literari, presenta una liengua viva I rica
que es troba molt mes a prop
del cátala modern que no
pas del medieval,
Establerta a la Cort. Estefania de Requesens fou
testimoni directe i alhora protagonista d'aquell amblent,
amb els seus costums, xafardeigs, picabaralles i c o mentaris de passadís sobre
els grans esdevenlments.
Des d'allá mantingué correspondencia amb la seva
mare, Hipólita Reís de Liori,
comtessa de Palamós.

Bibliografía
gironina
AGUSTÍ i FARGES, Bibiana, i altres: Dinámica de la utilització de la Cova 120 per l'home en els darrers 6.000 anys.
Girona, Centre d'Investigacions Arqueológiques, 1987,
159 ps.
Aixa. Revista anual de la Cabella. Museu Etnológic del Montseny, 1. Monográfic. Historia de la comarca de la Selva.
Girona, 1987, 103 ps.
BUSQUETS, J.fvl.; PICADO, C.D.: "Banyoles com a introdúcelo a la limnología", dins Actes del 1r. Sympósium
sobre
l'ensenyament de les Ciéncies Naturals. Vic, del 12 al 15 de
marp de 1986. Vic, Eumo, 1986, ps. 133-145.
Cartes intimes d'una dama catalana del s. XVI. Epistolari a la
seva mare. La Comtessa de Palamós Estefania de Requesens. Próieg, transcripció I notes de Malte Guisado. Barcelona, la Sal, 1987, 344 ps.
CASTANYER I VIVAS, Margarida: La poblado a la Garrotxa.
Olot, Ajuntament, 1987, 48 ps. (Col.lecció EInes, 1).
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Marqués i Suriñach,
Joan
La torga de la fe a
Catalunya durant la
guerra civil (1936-1939)
Palverd, Girona, 1987,
287 págs.

Vert i Planas, Josep
La industria de la cera,
els ex-vots i les
devocions
populars
Museu del Montgrí i dei
Baix Ter
Girona, 1987, 175 págs.

Entrevistes amb dotze capellans que evoquen els seus
records del temps de guerra. Quatre d'ells son gironins: Llorenp Costa, missioner de Casa-MIssIó de Banyoles, Puis Masvidal, de Canet de Mar, Josep Oriol, de
Maganet de la Selva i Antonl
Riera, de Lloret de Mar. A
través de l'anécdota, contada sense odi ni vanitat, es
dibuixen els trets de la persecució religiosa a Catalunya, de l'anticatalanisme de
la zona franquista I de l'actitud amb qué els membres
del col.lectiu sacerdotal van
viure un trasbals que els i m plicava tan directament.

Treballs entorn del carácter pietós i devoció deis
sants titulars de les diferents
capelles i santuaris deis voltants del Montgrí; aplegant
diferents goigs, alguns d'ells
inédita. El descobriment deis
motiles per fabricar ex-vots
de cera, datats el s. XVIII,
motiva l'autor a fer un recuil
deis fabrlcants de ciris que
existiren a Torroella de Montgrí des del s. XVI fins avui.
Recopila alhora els retaulons i ex-vots sobre fusta,
existents ais santuaris, profusament il.lustrats.

CLARA, Josep: 7rens / carrilets. Girona, D i p u t a d o i Caixa
d'Estalvis Provincial, 1987,96 ps. (Quaderns de la Revista de
Girona, 13).
FONT, Nuria: "L'Explotació forestal a les altes valls del Ripollés. Un recurs económic important", dins Muntanya, 752
(agost de 1987), ps. 441-444.
Font Picant-Amer
Palatin. Col.lecció Imatges d'Amer, 1.
Impremía Pagés, 1987, 23 ps.
GARCÍA i C O R N E L L A , María Dolors: Canya plástica. Barcelona, Editorial Cruilla, 1987, 144 ps. (Col.lecció Gran A n g u lar, 11).
IBÁÑEZ ESCOFET, Manuel: "Gaziel: cent anys", dins Serra
d'Or, 333 (juny de 1987), ps 43-45.
M A L L A R A C H , J.M.: "Equipaments existents i projectats al
pare natural de la zona volcánica de la Garrotxa per a l'educació ambiental", dins Actes del 1r. Sympósium...,
ps. 99102.
MARQUÉS, Josep M"; MICALÓ i CAMPS, Pere: Santa María
de Palamós. Palamós, Impremta Grassot, 1987, 43 ps. {Collecció Sant Feliu, 2).

SA/\TA

Cent vint g r o u p
Dinámica de la
utilització de la cova
120 per l'home en els
darrers 6000 anys.
Centre d'Investigacions
Arqueológiques de
Girona.
Serie monográfica, 7,
Girona, 1987, 159 págs.

MARÍ^

^'*ri.
Marqués, Josep Ma.,
Micaló i Camps, Pere.
Santa María de Palamós
Col.lecció Sant Feliu, 2,
Palamós, 1987, 40 págs.
El segon número de la
serie de monografies que
promou el Centre d'Estudls
Diocesá i que dirigelx el Dr.
Josep Ma. Marqués, es dedica a l'esglésla de Santa
María del Mar, l'edifici mes
singular de la historia de Palamós. L'opusole descriu l'origen de la parroquia, els
trets arquitectónics i artistics
i aplega un ampli reportatge
fotografíe del temple I la vi la.
Del próleg, n'ha tingut cura
Salvador Batalla.

Romeu i Ripoll, Anna
Gassó í Espina, Josep
Educado ambiental al
pare natural del
Montseny
Escola de Natura de
Can Massaguer
D i p u t a d o de Girona,
Área d'Urbanisme i
Pares Naturals, Girona,
1987, 155 págs.

Slstematltza els objectius, infrastructura I m e t o d o logía de l'Escola de la Natura
de Can Massaguer al Montseny, dins la perspectiva de
l'educació ambiental. Éstambé l'explicació de l'experiéncia viva i dinámica de l'equipament promogut per la
Diputació i TAssociació Catalana de Cases de Colónies.

La Cova 120 es va descobrir l'any 1975. El Ilibre exposa els resultats de les campanyes d'excavació que hi
varen fer entre els anys 1980
i 1984 un grup de joves i n vestigadors, arqueólegs i especialistes en ciéncies afins
a rarqueologia, que trebalien entorn al Museu Comarcal de la Garrotxa.
La metodología rigorosa
aplicada a l'excavació i a l'análisi posterior de totes les
restes mataríais ha permés
conéixer l'evolució de l'Home a la Garrotxa durant els
períodes documentats en el
jaciment, des del Neolític A n tic al Neolític Final-Calcolític, i durant el Bronze Recent. També s'hi han identificat restes d'ocupacions esporádiques en época Baix
Imperial i en el segle XIX. És
una obra modélica, a teñir
molt en c o m p t e en la bibliografía especialitzada actual.

MARQUÉS i SURIÑACH, Joan: La forQa de la fe a Catalunya
durant la guerra civil (1936-1939). Girona, Pal verd, 1987,
287 ps.

ROMEU i RIPOLL, Anna; GASSÓ i ESPINA, Josep: Educado
ambiental al Pare Natural del Montseny. Escola de Natura
Can Massaguer. Girona, Diputació, 1987, 155 p.i.

M O L Í F R I G O L A , Montserrat; "La calle del Progreso. Metodología para el estudio de las transformaciones urbanas
efectuadas por ios compradores de bienes nacionales en la
ciudad de Gerona", dins Desamortización
y Hacienda Pública, II, M a d r i d , Ministerio de Agricultura, PescayAlimentación, 1986, ps. 379-411.

SANTIAGO, Rosa Araceli; SANMARTÍ, Enric: "Empúries,
passat i futur: quan el plom parla", dins Revista de Catalunya, 11 (setembre de 1987), ps. 41-56.

MOLINAS i FALGUERAS, Lluis: El teatre a Palafrugell.
bum-recull. Palafrugell, Ajuntament, 1987, 128 ps.

TERRADAS I SABORIT, Ignasi: El cavaller de Vidrá. De l'ordre i el desordre conservadors a la muntanya catalana.
Montserrat, Publicacions de l'Abadia, 1987, 400 ps. (Biblioteca Abat Oliva, 54).

Ál-

PUIGBERT i B U S Q U É I S , Joan: La Normal i l'ensenyament
primaria Girona (1914-1936). Ensenyament públic i ideologies a les comarques gironines. Resum de la tesi presentada
per assolir el grau de doctor en Geografía i Historia per...
Barcelona, Universitat, 1986, 50 ps.
PUJADAS, Jordi: "Una experiencia interdisciplinária centrada en el m e d i " , dins Acfes de/ Ir. Sympósium..., ps. 409412.
fíeWsfa de Gerona (Literatura-Ciencias-Artes). Tomo XVI.
Órgano de la Asociación Literaria, 1892, 376 ps. Reedició
facsímil patrocinada per la Diputació, 1987.

TERRADAS, A b d ó : L'Esplanada.
lona, Curial, 1987, 134 ps.

El rei Micomicó.

Barce-

TORRAS i NATO, Lluis: La típica antiga masía catalana. Olot,
Papers de l'Arxiu Casulá, 1987, 53 ps. il.lustrados.
VERT i PLANAS, Josep: La industria de la cera, els ex-vots i
les devocions populars. G\Tona, Museu del M o n t g r í i d e l Baix
Ter, 1987, 175 ps.
VINYETA, Ramón: El Pirineu
Sallares, 1987, 48 ps.

de Nuria.

Torelió, Impremta

Vitrina, 2. Publicació del Museu Comarcal de la Garrotxa.
Primavera 87, 96 ps.
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