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Inventari
de sis pohles
AMB AQUEST HTXER, el primer deis

quatre que hi ha en projccce, el
Consell Comarcal de la Selva
acünsegueix posar a l'ahast deis
hahitants de la comarca un inventari o guia del patrimoni monumental i historie de sis municipis,
oferint una informació d'interés
per a un ampli ventall de públic
que desitgi conéixer millar el
patrimoni historie, artístic i arqueologic deis municipis de: Caldes
de Malavella, Riudarenes, Riudcllots de la Selva, Santa Coloma de
Farners, Sils i Vilohí d'Onyar.

Joan LUNAS i ]nrJi MERINO.
E! pacrimoni de la Selw.
Eirxer 1. ("onsyll Comarcal de la Selva.
Santa (^okíina de Farners, 1998.
237 fiíxes.

L'inventari ha estat realitiat
pels arqueólegs Joan Llinás i Pol i
Jordi Merino i Serra, i coordinat
per Joan Caries Codolá. Es presenta en forma de fitxer amb un
disseny funcional i práctic. Está
ordenat alfahéticament per municipis amb un total de 237 fitxes

monotemátiques i numerades,
amb un format de 21 x 15 cm.
Cadascuna és il-lustrada amb una
o dues fotografíes i ofereix la
máxima informado. Totes segueixen el mateix esquema; municipi
al qual pertany, categoría (civil,
religíós, jaciment...}, tipus (casa,
masia, capella..,), cronología,
accés, propietari (particular o
municipal...), estat de conservació, hibliografía (quan n'exisceix)
i visita aparcament. EU autors,
d'una manera impecablement
sintética í precisa, analítzen i descriuen cada edifici o jaciment, en
proporcionen una informació
exacta i acurada, feta amb rigor i
conjugant la divulgado i el tecnicisme amh un corréete vocahulari
descriptiu deis elements arquitectonics i arqueoldgics que, sense
perdre de vista el gran públic a

qui va desttnat, manté un irreprotxable nivcll.
Els seus autors han deixat
l'empremta d'arqueólegs ben definida ja que donen a conéixer jaciments i restes arqueológiques poc o
gens conegudes pels mateíxos hahitants deis municipis referits. Així
dones, alternant amh els edifids
consíderats des de sempte com a
patrimoni historie i monumental,
els quals, al Uarg de segles, han simbolítiat la historia de cada un deis
municipis, n'incorporen d'altres de
mes modestos pero que, per la seva
personalitat, peí seu valor historicoartístic o perqué conserven algún
elemcnt destacablc, ressalten de la
fisononiia urbana.

Dora Santamaría

Recerca
sobre uns orígens
AQUEST LI.IBRt és un vertader treball de recerca sobre un període
del qual tenim, peí que fa a
l'ensenyament, visions globalitzadores i, dones, plenes de judicís
poc contrastáis, de mítífieacions í
d'oblits, de petites íneorreccions i
de visions interessades.
Conseíent d'aquest tteball
primer, David Pujol, mestre de
Siurana d'Empordá i professor a la
Universitat de Girona, ha escrit un
document básicament descriptiu,
pacient, documental i contextualít2at, enriquit per un munt d'il-lustracions de gran valor documental
David Pujol i Fabrelles.
i amb un seguit d'annexos de mal
Eb origens de l'sscoia catalina.
trobar o estrictament inédits.
Deis primers lempreigs de hilinguhme
El minuciós treball de recerca
escolar a l'Associació Protectora de
realitzat
i, molt especialment, l'accés
l'Ensenyan<;aCataianüii869'm2).
ais arxius de Jordi Verrié i de Jordi
X!Xé Premi d'Educació Josep Pallach.
Flos li han permés de bastir un Ilibre
Bdiciom CEAC, Barcelona, 1998,
208 pagines.
eurull de detalls i de novetats que
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obte les portes a múltiples monografies i que corregeix algunes de les
dades incorrectes que fins ara
s'havien donat per bones, des de la
data de la fundado de l'Agrupació
Protectora, el 1898, a la data de naixement de Flos i Calcat, el 1856.
Si la Gran Enciclopedia Catalana afirma que «el CoMegi Sant
Jordi fou la primera escola deis
temps modems que dona Tensenyament en cátala», David Pujol ens
demostra que, com a mínim, hauríem de fer esment de dos casos anteriors: el Colegio del Comercio del
Masnüu(del878ai887}irEscola
de la Colonia Güell, fundada el
189! a Santa Coloma de Cervelló.
El Ilibre és, pero, sobretot,
una reivindicado de la figura de
Francesc Flos i Calcat. Enfront deis
qui l'han titllat de mestre pintoresc, poc format i gens innovador,

David Pujol ens el presenta com un
catalanista eomproi.ies, com un
treballador incansable i com un
pedagog d'una enorme intu'íció teórica i práctica i com un precursor
veritable de l'eseola activa, catalana i renovadora. Un personatge
clau en la fundado de FAPEC, que
va proposar el 1886 i que va quallar
dotie anys després, a causa precisament, seguns Tautor del Ilibre que
ressenycm, a l'existéncia del
CoMegi Sant Jordi, fundat aquell
mateix any per Flos i Calcat.
Només ens resta esperar la
conclusió de la tesi doctoral que
está enllestint David Pujol sobre
l'APEC, aquest mateix any que
se'n compleix el primer cenrenari.
Hís arigem de l'escoki catalana n ' h a

estat un exceMent primer tasr.
Xavier Besalú Costa
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