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Homenatge
a Pere de Palol
Amb mntiii Jt; la jubilaciú del
professor Pere de Palol, catedrátic
d'arqueologia crísriiina i medieval
de la Universirat de Barcelona
(1988), un grup d'amics,
col-legues, deixebles i coMaboradors de gran prestigi, d'universitats i centres de recerca de diferents Hocs d'Eiiropa, decidiren
i)ferir-li, com a niüstra d'afecte i
de respecte per una llar^'a vida
dedicada, proficosament, a la
investigació i a la docencia en el
camp de rarquenlot;ia, un seguit
de treballs que bavicn de recordar
l'eteméride, la millor manera
d'honorar e! mestre, d'afalagar
ramic. Ara, aqüestes col-laboracions escrites des del respecte,
l'adniiració i la gratitud ban estat
bellament publicades en un Ilibre
digníssim, posat a l'abast de tothom -d'erudits i savis interessats

Les coldaboracions s'han
centrat, majoritáriament pertí no
exclusiva, en Tanti^uitat tardana,
des d'üptiques difercnts: retlexions
a partir de les fonts hlstoriques
(Fcvrier, Fontainc, García Moreno, Laplana, Olivar, Riu, Saxer,
Sayas, Sotomayor, Teja, Vilella),
epigráfiques (Pietri) o arqueologiques {Abasólo, Cortés, Pérez, Del
Amo, Balmelle, Duval, GarcíaGehibert, Blázquez, González
Blanco, Godoy, Tuset, Giirt,
Bu.xoda, Hauscbild, Ponsicb,
Ramallo, Ribas, G. Ripoll, Testi-

ni), també semblances biografiques (E. Ripol!, Marqués), relacions entre l'art antic i l'art
Enedieval (Balil, Mentré) i qiiestions bistoriografiques (Barral,
Coll, Rosselló-Bordoy) o metodologiques (Beltrán), conjuntament amb la bibliografía exbaustiva del Dr. Palol (preparada per J,
Vilella iJ.M.Giirt), utilíssíma.

J.M. Nülla

Estampes
del Pía de VEstany
Sota el suggestiu Cítol Reconh en
I)o.íilíi(, el Consell Comarcal del
Pía de I'Estany ha editat la crónica
gráfica del Pía de I'Estany deis primers seixanta anys del segle XX.
L'obra presenta un recorregut
visual per la gent, els esdeveni'
ments i les atquitectutes que ban
ajudat a construir la imatge actual
de la comarca.

Records en ¡msiliu.
Memoria fotoíx^fica
CIL'IPIU Jeí'Esiiiny.
Cnnsell Gimiircal del Pía
de i'Estany. 1996. 240 pagines.

pe! iiión de l'antiguitat tardana,
pero també d'un pi'iblic mes ampli
que vulgui coneixer amb rigor
aquesta etapa bistorica- amb la
voluntat de voler íer participar
del reconeixement general d'una
tasca ben feta un conjunt molt
mes gran de ciutadans.

En el total s'han inclós cent
noranta-sis estampes, desgranades
al llarg d'onze capíEols amb títols
tan seductors com «El protagonista
natural", «Pedrés amb passat»,
«Móbils i autoeniücions", "Un passeig a pagés", «Obradors», «Tallers
i fabriques», «Tractes son tractes»,
«La vida petita», "Temps de fe»,
«Instimcies esportíves», «Esi|ueixo.s
d'historia» i «Festius i creatius».
Aquest recorregut visual per
la comarca del Pía de I'Estany és
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una pe^a mes de la renovada moda
de la recupcració de les imatges
com a peces indi.scutibles per al
coneixement historie.
De totes maneres l'objectiu de
l'obra, cairdinada per Miquel Rustullet i Mique! Aguirre, va mes enllíi
de la simple repralucció d'imatges, i
el projecte .s'ha realitzat grácies ais
particulars i a íes institucions que
ban cedit el dret de reprodúcelo
d'algunes de le se\'es peces.
Aquesta és una de les innovacions del treball, ja que no pretén divulgar la prodúcelo d'un sol
fotógrafo ía coblecció d'un sol
arxiu, sino que vol compilar els
doeuments visuals repartits entre
diferents fons familiars i arxius
i n s t i t u c i o n a l amb l'objectiu
d'illustrar la transformado natural-social-econdmica i urbanística
de! Pía de I'Estany.

El treball de camp previ a la
puMicació de l'obra ha requerit la
visualització d'unes 1.600 fotografíes, de les quals se n'han seleccionat aproximadanient unes
due.s-ceníes.
Finalment, la nartació gráfica
s'ha complementat amb comentaris realitzats per seixanta persones
procedcnt.s de diferents ambits
professionals {val a dir que al lector It bagues estat molt útil coneixer la dedicació professional de
l'autordel comentari de la imatge)
i territorials i que ens narren emocions, ens donen a coneixer episodis o ens descriuen les imatges.
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