Estudis
de demografia
Aquesta monografiii que edita
Manuscriis, revista d'história
moderna de la Universitat Autónoma de Barcelona, és un recull
d'una desena d'estudis sobre
demografia catalana piiblicats per
Anconi Simón en llocs diversos
diirant els darrers quinie anys. Es
tracta, per canc, d'una compilació
que pretén fer mes accessible ais
investigadors una casca de recerca
marcada per la rigorosicat i Tesperit crític. La precisió queda avalada en la pulcritud de la presentació deis recomptes de població que
s'han emprat i reproduít, com per
exempie el cens de 1595. Aquest
registre dona llum sobre el nombre
de {oes a la Catalunya Central i
Pirinencü i permet confirmar
SIMONiTARRES.Antoni.
La pohlaciá CÍÍWIÍJTIÍÍ ÍJ l'Edaí Mmlema. Tal^a global d'habitants a la segoDen i:5[m¡is. na meitat de! segle XVI i TestanMnnogr.ififs Mnnuscrits, 2,
cament demográfic del segie XVIl.
Belbterra, 1996.

PROJECTES

La primera exposició que va
acollir l'equipament va ser una
mostra de projectes elaboráis per
estudiants de l'Escola Técnica
Superior d'Arquitectura de Barcelona (UPC), dirigits pels professors Pilar Cós i Santiago Roqueta,
a la qual s'integraren altres universitaris de Milá, Palerm, Reggio de
Calabria i Roma.

Projeaes sobre Sant Anumi i Calojifie,
Quaderns Miirsala, 1.
Ajunrament de Gilungc, 199Ó. 52 pág.

I-I44I 9 6

taxes de natalitat, i l'altre mostra
les deficiéncies del cens de 1787
en les poblacions menors després
de confrontar les dades amb un
recompte eclesiástic que el bisbe
de Girona Tomás de Lorenzana
ordena fer a la seva diócesi l'any
1790, Aquest indubtable creixement poblacional s'estroncá, pe!
que fa a les comarques de Girona,
a final de! segle XVIII i principi
del XIX, com a conseqüéncia de la
Guerra Gran i la Guerra del
Francés. Tot i ¡lixí, la recuperació
fou rápida, tal com ho demostren
els censos de 1818, 1857 i 1860.
En el cas de la ciutat de Girona,
que s'analitza amb detall, sembla
ser que la clau del creixement fou
la immigració que va rebre deis
pobles del bisbat.

Javier Antón Pelayo

Arquitectures
de reciclatge
Ara fa un any, es va inaugurar a
Sane Antoni l'espai cultural municipal Marsala, que des de llavors
ha mantingut una continuada
activitat, centrada en els ámbics
del patrimoni etnologic i natural i
la difusió artística.
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Precisament, [a crisi del sis-cents
és il-lustrada per dos articles: un
analitza les grans adversitats que,
com la resta d'Europa, va patir el
Principar durant els anys 16271632, i l'altre detalla I'abast de la
pesta de meitat de segie, un contag! que va venir acompanyat de
males collites, déficit d'aliments i
guerres. E! segle XVIII, cot i que
va ser un segle expansiu, no va
restar al marge de les crisis de subsistencia. Un deis estudis és justament dedicar a la deis anys 17631764 i constata que, en el cas de
Catalunya, els efectes de la crisi es
sentiren en especia! al medi rural.
Els altres dos articles adopten una
actitud mes crítica amb les foncs i
amb les difereiits interpretacions
hiscoriografiques. Un d'ells demostra í'escassa fiabilitat del cens de
1717 a partir del cálcul de les

Els materials de la mostra
s'han publicar recentment, donant
aixf inici a la coMeccio «Quaderns
Marsala», i es presenten en un format economic, disseny sobri i contingut, qualitats que no sempre

s'apleguen. La crisi de mitjans
públics aplicats a l'edició tal vegada servirá per estalviar-nos ostentacions fraudulentes.
Del conjunt de 3¡ treballs
realitzats, se'n fa una sinopsi de
disset, amb una descripció de
robjecte i la seva formulació gráfica. Els temes s'agrupen a partir de
tractaments
d'indrets
tan
emblemátics com i'antic monestir
benedictí del Collet, el cemenciri,
l'escorxador, can Benet, el Vescomtat de Cabanyes, el cinema
Fontova, el front de mar, l'entorn
de l'església de Sant Antoni, les
rieres Aumell i Aubi i la xarxa de
caminsdel pía.
Hi ha molts catálegs perfectament prescindibles, pero aquest
no és el cas. Permetrá conservar la
memoria d'uns treballs generosos i
necessaris mes enliá del fet pun-

tual de l'evanescent exhibició, i
ens recordará constancment la
necessitac de reivindicar el reciclatge urbá, que és el mateix que
dir sociocultural, de Calonge i
Sant Antoni.
Els joves aprenents de
l'arquitectura han fet una apottació impagable: fer del seu trebail
un signe de confianza per ais veíns
i un revulsiu al cofoisme i la xerrameca. Han compromés el seu
saber, compartinc-lo i posant-lo al
servei d'una col-lectivitat local, i
han ofert reconfortants propostes
de futur, Amb rigor, i quan ha calgut amb provocaciü i agosarament
utopic; tot aixó enmig d'un context immobiliati pervers i d'una
realicat patrimonial ben frágil i
descurada.

Caries Sapena
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