Una Higo
d^história local
L'HISTORIADOR I ARXIVER guixo-

lenc Ángel Jiménez, amb una
extensa i rigorosa trajectória en
el camp de les piibiicaciüns
históriques, ara ens sorpren molt
agradablement amb un nou text
sobre Sant Feliu de Guíxols. Un
liibre amb unes caraccerístiques
especiáis que, em pensó, pot marcar noves pautes en el camp de
[es publicacions hisroricoeducatives locáis.
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Es tracta d'un liibre d'histó'
ria local estructurar de tal manera
que es converteix en una eina
extraordináriament útil, sobretot,
per a les persones que treballen en
el camp de l'educació i per a totes
aquelles que volen teñir un coneixement aprofundit i gens tópic de
la historia de Sant Feliu de Guíxols. No és el primer liibre que
escriu sobre la ciutat de la qual és

arxiver, n'havia publicar un antcriorment en els Quaáerns de la
revista de Girona; vista la utilitat
que el liibre tenia entre els educadors i al fet que s'havia exhaurit
feia temps, decideix publicar-ne
un de nou. Que ningú es pensi,
pero, que es tracta d'una segona
edició mes o menys ampliada. Es
un nou liibre, molt mes ampliat i
amb una nova orientado.
Cada un deis 12 capítols va
precedit d'una breu introdúcelo
que orienta la seva lectura. Cada
capítol es complementa amb textos de diferents autors i amb
documents procedents de l'arxiu
hist6ric municipal, molts deis
quals son inédits. A mes, hi ha
una bibliografía sobre el tema i
una taula cronológica a tres
columnes (Sant Feliu, Catalunya,
el Món) que emmarca els fets

locáis en una visio mes ampia.,
Tots aquests elements potencien
enormement el text deis capítols
que, a mes, están refor^ats quan
cal amb graflcs 1 quadres i amb
moites fotografíes. A cada página
hi ha una frase destacada. Tot
plegat converteix aquest liibre en
un material educatlu de gran
categoría. Es nota el treball de
l'autor amb el Taller d'Hlstória
que hi ha a la ciutat.
Esric convcn^ut que ens trobem davant d'un nou estil de liibre que, a mes de ser molt útil ais
ensenyants, és de lectura recomanada a totes les persones que vulguln conélxer a fons la ciutat de
Sant Feliu de Guíxols. Tant de bo
totes les clutats poguessln disposar
d'un liibre com aquest.
Salomó Marqués

Els valors humans
de Vempresa
LA VOCACIÓ empenyiñ Josep M.
Ginés a fer de periodista, pero les
circumstáncies famlliars el forjaren a dedicar-sc a l'empresa. Va
esdevenir un empresari qualiflcat
i un dcstacat borne públic del
món empresarial, pero mal no va
abandonar la ploma ni les elnes
periodístiques. Ben al contrari,
va crear el butlleti bimestral
Informa per a les seixanta empreses de l'agrupacló de majorlstes
Electroclub, 1 allá escriu, des de
fa vint anys, Tarticle de cap^alera
sota l'enunciat que ara dona títol
al liibre, antología deis cent
millors textos que han vist la
llum en les dues décades de vida
de la publicado.
El liibre no és, dones, cap
sorpresa per ais qui han seguir de
prop la trajectória de l'autor, pero
és realment un producte insólit.
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perqué a casa nostra no hi ha tradlcló d'empresaris que escriguin, 1
menys encara que, lluny d'entretenir-se en la lletra perita de la
seva feina, reflexlonin amb plantejaments elevats sobre la dimensló transcendent de l'empresa. els
seus valors humans i la seva fund ó social. Les cartes de Ginés no
tracten de problemes técnics, de
qüestions económiques ni
d'estratégies de marquetlng. ni
teñen res a veure amb els
manuals de moda per a empresarls
agressius o per a executius trlomfadors. Ginés no dona formules
per teñir éxit ni per introdulr-se
en els mercats, sino consells savis
per fer crélxer l'empresa per dins,
receptes etiques 1 estétiques
exfretes de la seva experiencia
humana i de la seva formació
humanista, apllcacions practiques

d'un pósit cultural acimulat al
llarg de moites lectures i d'una
vasta curiüsitat inteMectual. A
través de cent articles solts. articula un Corpus coherent de filosofía de l'empresa que cap deis nostres assagistes mes conspicus no
ha estat capai; de fer.
Aquest empresari que escriu
és, a mes, un periodista que escriu
bé. Diu exactament alió que vol i
troba sempre la manera mes
atractiva i mes eficaj per fer-ho
saber al lector.
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