Les diverses comarques del país
viuen, és ciar, peí que fa ais aspectes
culturáis com en d'altres, a ritmes
diferents, mes lents o mes
accelcrats. La Selva ha experimental
en els darrers anys i experimenta
encara avui, el que en podríem
anomenar una eclosió d'edicions
locáis i comarcáis, una eclosió que
per una manca molt evident de
coordinació i de ditusió organitzada
i conjunta (i per les característiques
ja endemiques de la comarca) no es
pot percebre de tora estant com un
fenomen global, de dimensions
realment comarcáis.
Si liom s'entreté a resseguir a
vol d'ocell, amb una certa
perspectiva, el que ha significat la
tasca editora de treballs d'estudi i
recerca, de monogratles locáis, etc.
per part d'ajuntaments, centres
d'estudis, arxius, museus,
associacions diverses en els darrers
anys, podra constatar l'abundor de
la producció i la seva dispersió
damunt del territori.
Peí nombre de llibres editats
sobresurt Lloret de Mar, localitat on
l'entitat Club Marina «Casinet» ha
publicat un bon nombre de treballs;
també ho han fet, bé que menys,
l'obreria de Santa Cristina,
Tassociació popular Amics de la
Cultura o Tajuntainent, a través de
la col-lecció «Es frares».
Contr&riament Blanes, la
primera població selvatana en
nombre d'habitants, que va teñir
aportacions en décades anteriors, no
ha generat darrerament tanta
producció, bé que és a punt
d'apareixer-hi una historia general.
En la mateixa franja marítima,
Tossa ha vist com anaven apareixent
en els últims temps diversos estudis
de rhistoríador italiá establert a la
vüa Mari(3 Zucchitello, a ü'avés del
Centre d'E.studis Tossencs.
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A la banda de Montseny, que
calvalca tambe sobre el Valles i
que per tants conceptes és
munlanya simbólica i de ressd
general, s'ha publicat molt per part
d'entitats. pero sobretot per
editorials privades. A Arbúcies el
Museu de la Cabella ha tingut de
fa temps un paper important i
d'abast mes ampli, per mitjá de la
revistaAútí (núm. 5,1992) i altres
cdicions própies o en
col-laboració. Amics del
Montseny, de Viladrau, edita
també les Monograjles del
Montseny (núm. 7, 1992). La
parroquia de Breda ha impulsat
diverses iniciatives sobre el seu
patrimoni incloses en col-leccions
gironines, mentre que altres
poblacions de menys pes
demografic resten sense una
atenció especial deis estudiosos.
Sant Hilari Sacalm, a les
Guilleries, disposa d'una
monografía local (d'A. Pladevall i
A. Serradesanferm) que fou
editada per iniciativa privada i ha
estat reeditada com a mínim un
cop. Tambe ha desvelllat interés el
fill il-lustre general Josep
Moragues. Tota aquesta zona es
atesa en ocasions per les
publicacions del cantó de Vic,
bisbat al qual pertany. A la valí del
Ter i del Bmgent no hi ha hagut
prácticament producció, Uevat
d'alguna cosa ocasional (la Cellera
de Ter). Tot i la relleváncia
histórica del monestir d'Amer,
diversos ti"eballs académics resten
inédits de fa anys.
Ja al pía de la Selva, Caldes de
Malaveila ha tingut algunes
edicions entom del termalisme
(municipal) i de la cobla-orquestra
Maravella. Enguany apareixera
una monografía sobre la presencia
romana a Caldes i la Selva interior
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guardonada amb el
premi Joscp Moragues
de Recerca (Consell
Comarcal/Centre
d'Estudis Selvatans).
Diverses publicacions han
tingut lloc també a Cassá i
Llagostera. A Sils les
iniciatives, individuáis o
col-lectives, han quallat a
l'entom de l'arxiu municipal i
es concreten en quatre
publicacions indcpendents i
diversos dossiers
monográfics en opuscles
festius (1988-1993). Al vei
Ma^anet de la Selva és, en
canvi, rimpuls d'una cnlitat.
el Taller d'historia, el que
ha general ja dos Uibres i en
té a punt dos mes.
El cap de comarca,
Santa Coloma de Famers,
ha vist aparéixer alguns
treballs, en Tedició deis
quals el municipi col-labora
amb la compra d'exemplars
(biografíes de filis il-lustres,
estudis premiats amb el
Salvador Espriu, etc.), be que
és una població amb moltes
possibilitats i poc estudiada.

obres mes aviat de
divulgado, passant per les
memóries personáis o els
treballs descriptius sobre
museus o institucions
culturáis, tots mantenen un
ndard molí notable i, en general,
hom hi aprecia una alenció cada cop
creixent a les formes i a la
cura deis textos lUurals. Els
^ i'MJMs leones de cada gremi hi
.;;¡¡.íii
voldrien, a mes, en algunes,
un plus d'análisi global i de
connexió amb les línies
generáis de la recerca (fer-se
preguntes d'ámbit general i
aplicar la recerca al lloc
concrel), molí raonable i vers
el qual cal avanyar
conslaniment.
Peí que fa a la coordinació
i difusió, el Centre d'Estudis
-ttóB»"
Selvatans, institució científica
d'ámbit selvatá (en el senlit
historie extens en qué lothora
,eVNVt*^'
cmprem aquesta
denominado), ha tingut un
paper si mes no revulsiu en
els darrers anys. Edita
anualment la miscellania
Quadems de la Selva
;;,...
(núm. 6, 1993) i la

Els Quadems de la Revista
de Girona (Diputació/Caixa de
Girona) han publicat ja números
relatius a moltes poblacions de la
comarca (Anglés, Llagostera,
Tossa, la Cellera, Cassá,
Hostalric, Lloret) i son en
preparació, entre d'altres,
Ma^anet de la Selva, Santa
Coloma de Famers i Vilobí
d'Onyar.
Pe! que fa a la qualitat
d'aquest conjunt de treballs,
res no ens autoritza, en una
visió general com aquesta, a fcr
valoracions. Des deis estudis mes
rigorosos i extensos fms a les
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coMecció de
monografies Estudis i textos (núm.
2, 1992). El Centre ha maldaí per
establir Iligams entre persones i
entitats que, tot i l'activitat intensa
en alguns llocs, restaren i encara
resten en part desvinculáis. Fer una
difusió mes amplia de les
edicions locáis de la comarca
ha estat lambe un objectiu
priorilari, en el qual cal
avangar molí mes d'ara
endavant. Una bibliografía
comarcal completa seria ja
necessária, a Pestil de les que s'han
edital en altres indrets, i també anar
avan^ant en la confecció de guies,

invenlaris o cat&legs d'arxius (en
preparació hi ha el volum sobre
protocols notaríais del districle a
la Fundado Noguera).
En aquest aspecte, hom
constata una falla peí que fa a la
distribució de les publicacions
locáis a Ilibrcries (área de Girona i
Barcelona-ciutat), i lambe en
rinterés de les biblioteques per
disposar d'una bona collecció
local/comarcal no restringida a la
sola població. Igualmcnl és encara
deficient l'intercanvi entre
poblacions i centres d'estudis de la
zona i del país en general. També
es comprova l'abséncia d'edilors
comerciáis, que sí que exisieixen a
Figueres, Olot o Girona i que
sovinl fan apare'xer al mercal
publicacions d'e: tudi.
Tol i aqüestes mancances, ben
observables, i resüiicluració feble
d'una comarca que té mes zones
adjacents, historicament
connectades i avui ben vitáis, que
no pas un nucli que li faci de nervi
i d'eix vertebrador, fa bo de
comprovar que es va avar.cant en
la línia de la producció editorial i
la recerca. Malgrat la dispersió i
les iniciatives aillades, cada cop
mes es fa palés, en fer-nc un
recompie, ni que siguí superficial,
que som al bell mig d'una
auténtica eclosió de ireball i
d'esfory editor. Només cal que
hom hi aporti de lotes bandes
(investí gadors, entitats, món
oficial) mes voluntat de
coordinació i projecció exterior
conjunta i mes eínes, recursos,
mitjans-o menys obstacles,
psicológics i funcionáis- per a ferho possible i afermar-ne la
continuitat.
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