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CÜLONIES INDUSTRIÁIS
DELRIPOuiS

exposar els seus amplíssiins i profunds
coneixements
sobre
l'Empordá d'ara, sino que ramhé
ens remet ais pioners; ais primers
pintors, escriptors, fotógrafs i
estiuejants que varen comentar a
valorar-lo, i el rcsultat és un
Empordá real, no pas mes mític del
que pugui arribar a ser i'indret de
naixement d'un escriptor o pintor
transformat en tema d'una obra
artística. En aquests casos el valor
de I'indret s'eleva mitjan^ant la
técnica pictórica o literaria de
l'artista mes que no pas peí valor
propi de la contrada, i justament és
aixó el que aconsegueix l'exceMent
técnica prosística de Pebres. Tant
de bo que cada comarca, i no
només l'Alt i el Baix Empordá, tingues un Ilibre com aquest.

Jordi Cornelia Detrell

L!arquitectura industrial
del Ripolles
EL

PASSAT

INDUSTRIAL

del

Ripolles ens ha transmés un
reguitzell de colónies téxtiis que
han deixat una forta empremta
en el paisatge arquitectónic de la
comarca, en l'espai i e! temps que
va del románic al turisme actual,
i que junts avui constitueixen els
seus trets mes destacats des d'un
punt de vista de la geografía
humana.
Fins ara no se n'havia fet
cap estudi serios des d'aquest
punt de vista, i en aquest sentit el
Ilibre que comentem, com els que
l'han precedit en la coMecció,
MUNTADAS, Montserrat.
Colonias industriab del Ripolles.
omple molt dignament un buit
Estudi arijuitecCcmic i amstmcüu. impürtanr, precisament en un
Diputado de Girona / Coí'ltyi
moment de profunda transformad'Apareüadors i Arquitectcs técnics
ció en qué es comenta a valorar
de Girona / Universitat de Girona.
l'arquitectura i l'arqueologia
(Monografies d'HistiVia
industrial arreu del país.
de la Constcucció, 4)
L'autora ens presenta d'una
Girona, 1998, 101 pág.
92

L'Empurdá com un món és una
coEiihinació excel-lent de literatura
i periodisme; una visió cficaf i
penetrant deis problemes, eis persünatges, les entitats i els projectes
de TEmpordá contempomni. El llibre es hasteix a partir de vint-i-nou
articles dedicats a temes empordanesos, majoritáriament d'actualitat:
les seqüeles de les Olimpiades a
Empúries, les vicissituds de la restauració de Sant Pere de Rodes, el
Festival Internacional de Música
de Torroella.,.; hi son presents
alguns deis perionatges mes célebres que hi han viscut: Josep
Vergés, Joaquim Molas, Caries
Sentís, Josep Pía, Josep Bastons,
Ibáñez Escofef...; també hi ha lloc
per a les campanes, els fars, els
escenaris de Solitud, el turisme deis
inicis i Tactual, la pintura, les havaneres,.. L'autor no es limita a

manera clara i sintética en la primera part la filosofía que les va
generar i la introdúcelo a les colónies ripoUeses de nous materials
com el ferro forjat. Pacer i el ferro
colat, que van significar un aven^
técnic molt important, per passar
a descriure a la segona cadascuna
de les 14 colónies, amb les plantes,
al^ats i fotografíes corresponents,
a la tercera els elements estructuráis com parets, pilars i sostres, i a
la quarta els elements no estructuráis com cohertes, rafees, obertures
i xemcneies, amb representacions
deis exemples mes significatius, i
unes breus conclusions.
Tenim, dones, des d'ara un
interessanf testimoni de la tasca
constructiva fonamental que es va
fer al cosfat deis rius Ter i Freser
entre el 1870 i el 1950 i una bona
eina per a planificar el seu futur.

que en molts casos es presenta
for^a incert, pero que en altres
resta ohert a moltes possibilítats,
sempre que es posin en joc unes
bones dosis d'imaginació i el capital suficient.

Joan Fort i Olivella
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