defensa amb un extracte Je la carta Je
fraiiqiiesa, amh qué prutenia demostrar
que no se'l poC enviar davant deis jurf^es
així com així.
Mascarclhi atorfia ais docuniencs trehallats una \'alidesa dubtosa en certs aspectes pels problemes gcncologics que
comporten. En lot cas, pero, accepta que
iii.[uc,sts ¡nstrunients son dues etapes Je redacció d'una carta confirmativa d'un pergamí primitiu (Patorgat per Blanca
d'Urtx), l'estudi del qual ba calgut precipitar per la urp;éncia de la celebració.
Publica una reconstrucció de la carta
de franquesa i exempcions, en liatí, i, al
costat, la traducció a! cátala, lyualmcnt,
la confirmació de les exempcions de l'any
1357, segons la copia de Gombrén (en
llatí), i el dociMiient del judici contra
Ramón Bralda (11 de mai^ de 1374),
també en llatí.
La resta d'autors treballen una altra
part important del Ilibre. que pretén fernos conéixer Gombren, els seus trets essencials, geografics i bistorics, les fesres,
les cani^ons, els principáis monuments
—castells i ermites— i la riquesa de les
seves llegendes, molt abundoses, entre les
quals destaquen les que giren al voltant
del mític comte Arnau, qiie va viure al
castell de Matapiana.
Hi ba una interes.sant parr íotogralica amh aportacions de particulars i del
Centre Excursionista de Catalunya, una
bibliografía básica per a qui vulgui aprotundir en alguns temes o conéixer l'opinió d'altres autors, i una referencia ais
arxius utilitzats i on poden trobar-se les
dad es.
Un Ilibre de 125 planes, relativament breu, pero interessant, suficientment descriptiu per fer entendre la commemoració i, albora, per donar a conéixer
el poblé i rcivindicar-lo. Un Ilibre, en definitiva, que es llegeix amb gust.

U n cant
i una realitat
BERTRÁN Juan Antonio
Líi Ccr£Íuii>'fl de semprc
Editorial Juventud
Barcelona, 1992

L

ü Cevdflin'íí ¿c scmprc, de Juan
Antonio Bertrán, és un cant
íntim i, albora, popular a
aquesta comarca pirinenca.
Intim perqué hom s'adona,
en tenir-lo a les mans, que Fautor, a través
de les íotografies i el text, visuaiitza i descriu molts aspectes de l'anima de la contrada. I també perqué es capta a través de moltes de les imatges el sentiment de l'autor per
la Cerdanya. Moltes fotografíes respiren
queicom mes que un bon enquadrament i
uns bons colors; son imatges d'una persona
que viu la térra cerdana, que la conelx i
que, com ell mateix diu, se Testima.
Popular perqué surten tots els racons
d'aquesta térra: viles, pobles, masos, rius,
muntanyes, costums, etc. i, per tant, cap
cerda no ptit .sentir-sc'n desvinculat. A mes, a
qui és de fora de la contrada, li ofereix una finestra oberta a través de la qual píxira conéi-xer-la "de prop», ja que, com diu el seu prologuista, no és un Ilibre turístic o propagandístic, sino que ba estat treballat i preparat des
íle fa temps de forma «sentida i viscuda»,
lluny de la pressura d'un encárreceditorial.
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Malgrat toe, pero, també cal dir que el
títol "La Cerdanya de sempre» reflecteix bé
el que bom intueix a través de les fouigrafies
i comprova amb el text, com és que l'autor
esta abstret amb una contrada que voldria
veure sempre igual, i aixo el porta a no fer esment, —maxim, ta un breu comentari—
d'alguns deis protunds canvis que han anat
ixorrent, els quals ban atemptat, a vegades,
contra aquest paisatge o costums que ell
exalta. Entre d'altres, bi ba la ingent construcció que ba manipulat l'antiga íesomia
deis pobles, o bé la important millota de la
xarxa viaria que ba pemiés una notable adequació deis accessos a la Cerdanya i, amb
ells, un important allau de persones que, fins
a cert punt, ban modificat certs comportaments buinans. Les cases de pagés s'ban modemitzat for^a i la llar, tot i existir en molts
llocs, ba perdut part i.!el seu rellevant paper
de centre neuralgic de trobada tamiliar.
Es important, pero, remarcar alguns deis
aspectes que es tracten, peri|ué no son temes
freqüents en eis estuJis generáis de la zona i
perqué n'hi ha algún tle tor<¿a inédit. Així, la
casa cerdana recuperada deis comentaris de
Pau Víla, I'art, la flota, la fauna, els costums.
aspectes d'alló que anomena «tactor huma-,
llegendes o la visió fotográfica deis cementiris que intitula «el dan-er sojom». Aspectes
prou interessants que, com ja s'ba dit, a
vegades taíiibé els tracta amb una encantadora abstracció que lí permet veure la Cerdanya des d'una perspectiva que m'atreviria a
dir que reflecteix una realitat no gaire llunyana, pero tampoc del present immediat. A
mes d'aquests aspectes generáis, el Ilibre es
completa amb el capítol mes llatg, que és deJicat ais "pobles" on, Je forma senzilla i
queicom escariJa, equánime, pero, amb tots
ells, Jescriu alio mes significatiu de cadascun.
En conjunt aporta un seguit de dades
que, si bé moltes no .son noves, sí que té el
valor d'baver-les conjuntar. Acf, hom s'adona
de la important consulta bibliográfica que
l'autor, amb I'ajuda Je Luis Monreal y TejaJa,
87 16671

h;i p(i![;ir ;i rcriiie, i;i qunl aisii. pero, tinnhé
l'ha traít en repetir alguna altra cosa o fet
historie ja superar en tlarreres piibltcacions.
Es imp(irtanc, canmateix, assenyalar i felicitar rauti>r per haver tec un Ilihre que iiiclou tota la CerJanya, tot superant les estranycs di\'isions polítiques iiiiposades en altres temps i que massa sovint han provocat
puhlicacions o representacions carroyniHqucs
fragmentades de la comarca natural. S'ha de
fer notar la inclusió d'uns pohics del Barida,
historicament vinculats a la Cerdanya i que
actualment ho son de l'AIt Urgell. S'han de
destacar les ^'airebé vuit-centes íotüf;rafies
que il-lustren les quasi quatre-centes pagines,
no tan scils peí seu nombre, simí per !a qualitat, moites de les quals han implicat, sens
dutte, paciencia, repeticions i molts viatges
arreu de la contrada. Entre totes aqüestes, cai
assenyalar les de les obres d'art que, repartides entre el capítol específic i el deis pobles,
permeten, cree t[ue per primer cop d'ení^a els
Ilibres d'A. Salsas i E. Brousse —tot i que
eren només descriptius—, que el lector tingui l'inventari mes cxhaustiu i actualitzat lins
aquest moment, amb el valor ategit LIC l'üportació gráfica i la indicado de la ubicació Je
cadascuna de íes peces ressenyades.
El vocabiilari i la redacció son planers,
directt'S i entenedors, de manera que la seva
lectura és tacil i agradable, fet que s'accentua
amb les referides iMustracions, ben coMcxades, tot i que, segurament per error de composició, hi ha algún peu de foto canviar, insignificants pero. El que sí sorpren fori^a és
que s'hagi mantingut la toponimia deis pobles, rius, etc. de la part francesa en francés
quan, de fet, hom entén que un Ilibre en cátala hauria de respectar el toponim original,
encara que per raons polítiques s'afranccsessin, sobretot quan el mateix autor reconeix
que se'ls sol coneixer pels seus noms catalans,
costum mes arreiat al país. El fet no deixa de
ser sorprenent quan en la nota de Fi'ancescXavier Pujol, traductor del Ilibre al cátala, fa
esment explícit a aquest fet quan diu: «Peí
que fií ais toponims i noms de personatges,
m'he regit amb els que figuren a la Gran Enciclopedia Catalana».
Finalment, cal dir que la presentació és
excepcional, i també la qualitat del paper,
disseny, enquademació i reproducció fotográfica, fets tots ells que pensó que justifiquen,
en gran part, e! seu privatiu preu de dinou
mil pessetes. Es un Ilibre de luxe on la Cerdanya queda ben reflectida, condicionada ais
comentaris fets, i que no deixa de ser una
obra d'interés per a tota aquella persona que
és cerdana o vol coneixer la Cerdanya.

Documents gráfics
d'história local
ESQUIROL, Josep
Tercera Carpeta de foio^afies
dcjoscp Esquirol,
amb imai^e$ d'Empúries
Ajuntament de l'Escala
LEscala, 1992

A

quest mes de juny es va
presentar piiblicament a
l'Escala la tercera carpeta de la coMecció de fotografíes de Josep Esquirol. La presentació es va
incloure dins els actes previs a ('arribada
de la Flama Olímpica a Empi'iries. Les
trenta-cinc imatges que recull aquesta
tercera carpeta es troben centrades, cemáticament, en les Ruines d'Empi'iries. Els
revelats, aconseguits com en les anteríors
carpetes, de les plaques de vidre cedides
per particulars, es mostra\'en en una exposició oberta al públic a la Sala Municipal. Les fotografíes d'Empúries es poden
dividir en tres grans grups: les excavacions de les ruines en els seus inicis; la
construcció deis dos edificis principáis.
Tactual Museu Empúries i la Casa Forestal, i Túltim grup compost per les fotografíes de grups de la vida cultural de
l'época, que venien a visitar les excavacions de les ciutats greco-romanes.

JOSEP ESQUIROL (1874-19311
U X J J Í X J : ] DE FDlKUUPES

EMPURIES
J í Imjicd dr Jíi Rii

Sebastiá Bosom i Isern
16681 88

El tercer volum de la coMecció de
Josep Esquirol, titulat "Empt'iries», és comparable a un reportatge periodístic. Les
imatges que el contiguren recullen des de
la part científíca de les excavacions a la
part social de l'entorn quotidia que envolta Sant Martí d'Empúries, o la vida cultural del país. La comissió de fotografía
«Amics de Josep Esquirol» no ha volgut
que la tercera publicació tos una documentació gráfica de les troballes arqueológiques. Aquesta visió ja ha estat molt publicada en diíerents mitjans. La mostra vol
ser un repás cronológic deis canvis que ha
sofert Empúries, i el mateix Sant Martí, o
poblé d'Empúries, com el coneixen la gent
gran de l'indret.
La totografia que ibiustra la portada
pertany al primer bloc corresponent a les
excavacions. Es tracta de la primera part
de les riúnes que es va excavar: el portal de
la ciutat romana. També es troba fotografiar en aquest bloc l'escultura original de
l'Esculapi. Entre els personatges ildustres i
relacionats amb les excavacions, hi trohem
el director i arqueoleg iniciador de la recerca científica, Puig i Cadafaich, o el director deis treballs, Emili Gandía. Aqüestes imatges deis inicis de les excavacions
están datades a principi del mil nou-cents.
En el segon grup, les \'isites deis centres culturáis a la zona arqueológica, hi
podem veure el Centre Excursionista de
Catalunya en la visita feta a les ruines
l'any 1909, un any després que la Diputaciü de Barcelona compres els terrenys i es
fes carree de promoure les excavacions.
Entre el record de les visites, també s'hi
troba la de la Junta de Museus de Barcelona, de la qual Puig i Cadafaich era president. Aquesta junta és la que va promoure
directamenr les excavacions, i la seva visita va coincidir amb l'any deis seus inicis, el
1908. Una de les imatges amb mes punt de
curiositat per ais professionals de la fotografía i la historia és la visita a Empúries de
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