hii pnrCílt ;i terme, l;i quiíl COSÍÍ, perú. Cíiinbé
l'ha trnír en repetir ;ilf,'un;i ;iltr;i CLW;I O fet
historie j;i í^uperat en díiiTcrcs puhlicacions.
h> importiint. tíinniLUcix. Lissenyahir i fcliciiLir r^uitor per h<t\'er íei un llibre que inckni tot;i l;i Cerdüiiyíi, tot siiperunt les estninyes divisiuns pnlítíques imposudcs en ¡iltres tenips i que massa sovint han provocat
puhlicacions o representíicinns cartofiriifiqnes
fragmentaJcs Je la comarca natural. S'ha de
fer notar la inciusió d'iins pobles del Baridá,
historicament vinciilats a la Cerdaiiya i que
actualment ho son de l'Alt Urf;el!. S'han Je
destacar les gairehé viiit-centes totof;rafies
que iMustren les quasi i.|Liatre-centes pai;ines,
no tan sois peí seu nombre, sino per la qualitat, moltes de les qiials han implicat, sens
Jiihce, paciencia, repeticions i molts viat^cs
arreu de la contrada. Entre totes aqüestes, cal
assenyalar les de les ohres d'art que, repartides entre el capítol especític i el deis pohles,
permeten, cree que per primer cop d'en^a els
Ilibres d'A. Salsas i E. Brousse —^tot i que
eren només descriptius—, que el lector tingui l'invenfari mes exhaustiu i actiialit:at tins
aqiiest moment, amh el valor afej;it de l'aporcació gráfica i la indicació de la uhicació de
cadascuna de les peces ressenyades.
El vocabiilari i la redacció si'in planers,
i-lirectes i entenedors, de manera que la seva
lectura és fácil i atjradable, fet que s'accentiia
amb les referiJes iblustracions, ben coblocaJes, tnt i que, segurament per error Je coml'Hisició, hi ha algún peu Je foto canviat, insignificants pero. El que sí sorj.iren for^a és
que s'hagi mantingut la toponimia Jels pobles, rius, etc. Je la pare francesa en francés
quan, Je fet, hom entén que un Ilibre en cátala hauria de respectar el toponim origina!,
encara que per raons polítiqucs s'afrancesessin, sohretot c[uan el mateix autor reconeix
que se'ls sol coneixer pels seus noms catalaíis,
CQstum mes arrelat al país. El íet no ileixa de
ser sorprenent quan en la nota de FrancescXavier Pujol, traductor del Ilibre a! cátala, fa
esment explícir a aque.st íet quan diu: «Peí
que fa ais topónims i noms de personatges,
m'he regit amb els que figuren a la Gran Enciclopedia Catalana».
Finalment, cal dir iiue la presentado és
excepcional, i també la qualirac del paper,
Jisseny, enquaJeniació i reproducció fotográfica, fets tots ells que pensó que justifiquen,
en gran part, el seu privatiu preu de dinou
mil pessetes. Es un Ilibre Je Kixe on la CerJanya queJa ben retlectiJa, conJicionaJa ais
comentaris fets, i que no Jeixa Je ser una
obra J'interés per a tota aquella persona que
és cerdana o vol coneixer la Cerdanya,

Documents gráfics
d'historia local
ESQUIROL, Josep
Tercera Cárpela de Fnio^rafies
de josep Esquirol,
amb imatges d'Empúries
Ajuntament de l'Escala
LEscala, 1992

A

quest mes de juny es va
presentar púhlicament a
l'Escala la tercera carpeta de la coMecció de fotografíes de Josep Esquirol. La presentació es va
incloure dins els acres previs a Tarribada
de la Flama Olímpica a Empúries. Les
trenta-cinc imatges que recull aquesta
tercera carpeta es croben centrades, tematicament, en les Ruines d'Empúries. Els
revelats, aconseguirs com en les anteriors
carpetes, de les plaques de vidre cedides
per particiilars, es mostraren en una exposició oberta al públíc a la Sala Municipal. Les fotografíes d'Empúries es poden
di\'idir en tres grans grups: les excavacions de les ruines en els seus inicis; la
construcció Jels dos edifícis principáis.
Tactual Museu Empúries i la Casa Forestal, i Túltim grup ccimpost 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 íiB74.i93if
coLif cao at f DTOMIAES

EMPÚRIES
3} I m u i o d o I» Ru

Sebastiá Bosom i Isern
16681 88

El tercer voium de la coMeccicS de
Josep Esquirol, titulat «Empúries», és comparable a un reportatge periodístic. Les
imatges que el configuren recullen des de
la part científica Je 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 fos una documentació gráfica de les troballes arqueologiques. Aquesta visió ja ha estat molt publicada en Jiferents mitjans. La mostra vol
ser un repás cronológic deis canvís que ha
sofert Empúries, i el mateix Sant Martí, o
poblé J'Empúries, com el coneixen la gent
gran Je l'indrec.
La fotografía que iMustra la portada
pertany al primer bloc corresponcnt a ¡es
excavacions. Es tracta de la primera part
de les ruines que es va excavar: el portal de
la ciutat romana. També es croba fotografiat en aquest bloc l'escultura original de
l'Esculapi. Entre els personatges ibiustres i
relacionats amb les excavacions, hi trohem
el director i arqueóleg iniciador de la recerca científica, Puiy i Cadaíalch, o e! director deis treballs, Emili Gandía. Aqüestes imatges deis inicis de les excavacions
están JataJes a principi Jel mil nou-cents,
En el segon grup, les visites Jels centres culturáis a la zona arqueológica, hi
podem veure el Centre Excursionista Je
Catalunya en la visita feta a les ruines
l'any 1909, un any Jesprés que la Diputació Je 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 Cadaíalch era president. Aquesta junta és la que va promoure
directament les excavacions. i la seva visita va coincidir amb l'any deis seus inicis, el
1908. Una de les imatges amb mes punt Je
curiositat per ais professionals de la fotografía i la historia és la visita a Empúries de
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l'Ateneu EiiciciopcJii: i Pupuliir de B;irctkina, Tiiny \9\0. Les imatfíes de l'excursin
ino.strcn el v'iM^e del ürup Jes de Barcelona ;i Eiiipi'iries per mar, i el desemharcameiic en térra deis visirants, com el grup
visita les ruines, en les qiials Puig i Cadafalch ííi el paper de yiiia tiirístic donant expllcacions cientííiques i histñriqucs del
Uoc. Aqüestes totografics snn una niostra
deis moviments culturáis i socials d'aquesta
decada de principi de sc^'le. La forma de
vestir, de viacjar, o el comportamenr que
mosrren les imat<jes recollidcs per Josep Esquirol contiiíuren un esciuli <;r;iíic mok úril
per entendre els mnviments i Tcntorn social, cultural i económic del qual eren centre les Ruines d'Empúries, com a noverat
del moment.
El tercer hloc és el que es troba integrar per les fotografies deis edificis mes anrics de Sant Marrí d'Empúries. En les imatges es mostra la construcció, la turma i la
distribució anti^a deis carrers, els habitatges i els edificis púhlics. La Casa gtan, situada davant de l'esí;lésia, era, sei^urament.
í'anric Ajuntament del poblé. Una vistLi de
lluny del poblé d'Empúries emmurallar ens
mostra els dos edificis que sobresurten:
TAjuntamenc i l'Església, que en aquella
época tenia situat el cementiri al davant.
amb nínxols de junta, ct>ni el cementiri
man' de l'Escala. Finalment, es reculi la
construcció de la Casa Forestal, datada el
1908. Les fotografíes dedicades a aquesta
construcció mostren des del treball a l'obra
deis diferents constructors fins al i.linar deis
treballadors celebrant la coberta de la teulada. Aqüestes fotografíes son un importan! document d'historia local, ja que els
protagonistes i e! mestre d'obres, el tuster,
el manobre o el carreter, son personatges
escalones. L'última fotografía és la Casa Forestal totalnient acabada. A la contraportada de la carpeta "Empúries" hi apareix el
mateix Josep Esquirol dins les ruines.

Uemigració
deis ganxons
YÁÑEZ, César
Sortir de casa per anar a casa

CoMecció Estudis Guixolencs
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxois
Sant Feliu de Guíxois, 1992

S

uposem que una bona manera de parlar d'un llíbre
d'historia és la de comentar
per dir-ne quelcom dei seu
autor. Coneixer la personalitat de rhistoriador és almenys tan important com saber les dades que ens dona el
seu Ilibre.
Cesar Yáñei és un jove professor de la
Universítat de Barcelona, d'origen xile,
que ha aprés l'oíici d'bistoríador a Catalunya. No bí ha dubte que !a seva procedencia i condiciií d'alguna manera ha
influir en l'interés peí fenomen migratori.
D'oricntació basicament realisra, historiograficament parlant, ha basar la seva
tesi en el moviment migratori entre Catalunya i America i en Tanalisi de les dades
economiques i socials, i fa una incidencia
especial en la vinculacíó esrructiiral entre
¡'economía de la costa catalana i les colonies antillanes, que afavorí ensems l'emigració vers aquells paísos, diirant el s. XIX,
1 dins d'at[uesta costa, ha estudiar especialment el cas de Sant Feliu de Gui'xols. De
manera t(ue, personalment i afecriva, ha

La tercera carpeta d'aquesta col-iecci(í
és a la venda, al preu de tres mil pessetes.
L'Arxiu Municipal de l'Escala i la comissió
de fotografía -Amics de Josep Esquirol»
teñen la intenció de publicar dues carpetes
mes amb els temes de «Pobles de l'Emporda» I «Oficis Antics». Aqüestes publicacions, pero, depenen de les possibilirats
pressupostaries de l'Ajuntament. En
aquests moments s'ha esgotat la primera de
les carpetes publicada, (.|ue recollia imatges
de la distribució antiga deis carrers escalencs i de la platja de les Barques, l'antic
port de l'Escala.

Montserrat Pous
Revista de Girona /
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quedar atrapar pels llaij^os deis ganxons t
per la bellesa del que resra del seu parrimoni natural, í així hem de subratllar la seva
identificació amh la població de la costa.
Ja fa alguns anys que, trehallant en la
tesi doctoral, arriba a TArxiu Mistóric Municipal giiixolenc on trobá un ions documental ric i suficient com per haver-hi de
tornar sovínt.
Així siTgí la idea de ter un resum de
remlgració de guixolencs a América, quan
els Tallers d'Historia decidissin de rreballar
el tema.
Aquest volum, dones, s'ha d'emmarcar en el context de tota una serie d'activítats a l'entorn del tema d'América-Sant
Feliu, de les quals la Revista de Gíron¿i en
publica la crónica.
El Ilibre consta de dues parts hen difcrenciades. La primera, otereix un marc mes
ampli, d'ambit cátala, que té en compte les
aportacions precedents sobre el tema de les
relacions Caralunya i America, que permet
de situar el rema de l'emigració en el seu
context, per després desenvolupar plenament el cas de l'emigració guíxolenca.
La segona, conté una llarga i detallada
nota sobre les fonts documentáis i bíbliografiqucs urilitzades en el seu treball i,
com a apéndix, un cataieg de gairebé dos
mil noms de guixolencs que emigraren a
Ultramar—entre 1824 i 1862, fonamentalment—, aportant dades sobre la professió, edat, destinació i data de l'emigració i
la seva font.
Després de dissenyar un marc historie
mes general, Yáñez esrudia el volum/quantia de l'emigració de guixolencs a America, sitúa entre 1835 i 1862 la seva máxima
intensitat i explica la causa del seu inici: la
R.O. de 10 de juliol de 1835 que en facilita lasortida.
Un cstudi estadístic de les característiques economiques i socials (composició
en percentatges per sexe, esrar civil, professió i edat) precedeix l'analisi de llur des89 16691

