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Divuit
santuaris marians
DES QUE, L'ANY I 9 H > mossén

Lluís Constíins va publicar Girona, hisbíU mariá no s'havia actúalitzat el cens de santuaris de la
diócesi. Ara la Delegació de Pastoral de Turisme i Santuaris ha
encomanat a Ángel Rodrigue: i
Vilagran la tasca d'escriure aquesta guia, destinada a satisfer d'una
manera senzilla i immediata les
necessitats deis visitants i les
curiositats deis devots. L'autor ha
tingut la collaboraciü fotográfica
de mossén Josep M Melció, rector d'un santuari i alhora especialista de la imatge, acreditar per la
seva pericia técnica i per la seva
sensibilirat artística. L'obra arriba
en un moment en qué molts santuaris es revifen i comencen una
RODRÍGUEZ I VILAGRAN, Angul.
Mariü üíí santmris del bhbaí de Girona.nova vida, perqué sembla que el
DelegacLÓ Pastoral de Turisme
poblé, tal com diu el bisbe Cami Santuaris del Bisbac de Girnna, prodon en el próleg, «sent la
1998.272 pagines.

necessitat de sanejar cls pulmuns
del eos i de l'esperit».
Ángel Rodríguez i Vilagran
ha escrit aquest Uibre després
d'haver-se documcntat ámpliamenr i d'havcr visitar cada un deis
santuaris, i pensanr sempre en tots
els que els han de visitar després
d'ell. Ha volgut unir la historia,
les tradicions i les llegendes de
cada lloc amb la narura que
l'envolta i fins i tot amb la gastronomía. L'obra ha estat redactada
sense pretensiüns literáries, amb
la vista posada en e! servei que
pot prestar - i que prestará sens
dubte- a cada visitant. A vegades
aquest afany desequilibra el conjunf, com en el cas de les receptes
de plats tipies -amb fotografía
inclosa-, que potser calla esmentar mes de passada, en benefici de
l'harmonia global.

Els santuaris escollits son
divuit, en una tria que, com totes,
admet altres alternatives. Hi ha
algunes abséncies difíciis de justificar, i algunes presencies que tal
vegada es podien haver estalviat,
ja sigui peí seu escás arrelament o
per la seva discutible condició de
santuari. Sigui com sigui, l'obra,
amb els seus annexos fináis
-mapa, Uistes d'advocacions i
d'imatges, adreces i altres dades-,
será útil per a molra gent i durant
molt de temps.

Narcís-Jordi Aragó

Quia i inventan
d^un Arxiu
UNA DE LES FEINE.S BÁSIQUES de

tot arxiu a part d'aplegar i conservar documentado és la de donarla a conéixer i fer-la accessible ais
seus usuaris mitjan^ant l'elaboració d'instruments de descripcio
com son les guies, els inventaris i
els catálegs. En aquest camp de la
descripció arxivística l'Arxiu Dioccsá de Girona ha portar a termc,
en els darrers anys, una tasca molt
meritoria que els usuaris d'aquest
Arxiu coneixen prou bé. El treball
del seu arxiver Josep María Marqués, obert ais avenaos que ofereix
la informática, ha fet que els prestatges de la sala de consulta de
l'Arxiu s'anessin enrlquint día a
día amb aqüestes eines fonamenMARQUÉS, JosepM.
tals que rinvestigador tanc agraArxiu diocesa de Girona.
Guia'lmientari. cix. Ara la Diputactó de Girona i
el Bisbat han tingut l'encert d'ediDiputado de Girond,
tar la primera d'aquestes eines, la
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94

detallar en la majoria deis casos els
mes fonamencal i clau de totes les
continguts a nivell de volum o de
altres, la que permet fer-nos una
Iligall, d'aquí que es tracti de quelidea general i organit;ada deis
continguts d'aquest Arxiu en la com mes que d'una simple guia.
A part de la documentado
seva gíobalitar.
estrictament patrimonial de la
El nou Uibre de Josep M.
Mitra o bé de la documentació
Marqués, amb el títol ATXÍIÍ Diocesa- Guia-ínvernari, constitueix el resultant de l'organitzadó i administració de la Diócesi, es desnúmero 3 de ¡a ressuscitada
criuen també tots aquells fons
col-lecció Francesc Montsalvatje i
incorporats a l'Arxiu Diocesá (Pia
ve a substituir la publicada peí
Almoina, Casa Caries, Seminar!,
mateix autor l'any 1982 en forma
Sant Feliu i un bon nombre de
de petir opuscle, revisant-la,
fons de monestirs gironins) o bé
ampliant-la i, en honor ai seu rftol,
altres fons dipositats com és el cas
desenvolupant-la profundament.
de la documentació parroquial de
Aquesta Guia-lnventari permes de dues-centes parróquies.
met adonar-nos de la riquesa i
En resum, es tracta d'una
complexitat de l'Arxiu Diocesá de
obra imprescindible per a tot
Girona a través deis diferents fons i
aquell que s'interessi per la consulde cadascuna de les seves series
ta d'aquest important Arxiu.
documentáis. Una magnífica visió
de conjunt pero que albora penetra
en rinterior d'aquelles, baixant a
Santi Soler i Simón
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