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El millor
harte escolar
ARA FA QUINZE ANYS rEditorial

vit¡atai\a Eumo, en col-lahoracíó
amb \'A DipiiCació de Barcelona, va
inaugurar una CüMecció, titulada
«Textos PedagógicS", amb la
intenció d'anar publicant en
cátala els textos mes emblematics
de la pedagogía. Desprcs d'im petít
paréntesí i de quatre anys - l a
Diputado de Barcelona va deixar
de ser entitat coeditora-, la
coMeccíó va continuar amb el
suport deí Dcparrament d'Ensenyamenr. Ara n'ha sortit el volum
número Í8 (sisé d'aquesra nova
etapa), titular L'eáucaáó activa,
obra de Josep Mallart (Espolia
1897-Madndl989),
Jo.cr MAIIART.
L'educació activa.
Eumo Editorial,
Collccció «TeKlos Pi:dagogíca>>,
núm. 38.VÍC, 1998, 176pag.

PABLO DE LA rULNfL

Les fortificacions reíais
del golf de Roses en
l'época moderna

Mallarr, durant els anys que
va anat a l'escola d'Espolla, va ser
alumne de dos mestres de gran
válua: Antoni Balmanya i Ángel
Costal (germá de Cassiá Costal,

El Uibre de Mallart, publicat
per primera vegada en castellá
l'any 1925, és encara -haurfem de
dir malauradament?- bcn actual.
Es desgraciadament modcrn perqué ens fa veure com n'está, de
lluny, l'escola d'ara, deis plantejaments de Tensenyament aetiu:
vuU dir de la veritablc educació
activa -la que tan bé deftneix
Mallart-, i no pas de l'activisme
gratuít i enlluernador. Son unes
pagines que haurien de llegir obli-

gatóriamenr. tors els enscnyants
en exercici.
L'íAucació activa ens parla,
entre molts altres aspectes,
d'mrroduir a l'escola moka mes
vida de la qLie bi ha -vida del món
exterior i vida interna deis
infants-, de fcr que les practiques
escoláis responguin a les vcritables
necessitats deis alumnes. de no
torturar amb exámens, de motivar
i no castigar, d'organitzar la Uibertat d'acció deis nois i noies - e n
comptes de manar t a n t - , de
romandre tancats entre parets com
menys millor. de ttencar la rigidesa de les assignatures potenciant
els centres d'inferés, etcétera. En
definitiva, el Ilibrc ens recorda que
el millor banc escolar és aquell on
els infants s'asseuen meny^,

David Pujol i Fabreiles

Les fortifieaeions
de Roses
DES DE FA TRES ANYS la coMeccio

«Papers de Recerca» és el canal
que permet divulgar les recerques
científiques que teñen per objecte
d'cstudi la ciutat de Roses. L'objectiu és, d'una banda, porenciar la
reflexió i la recerca i, de l'altra, oferJr una via de difusió a les nombroses invcstigacions existenrs. Els
resultats de la iniciativa son
exceblents i amb la publicació de la
tesi doctoral de Pablo de la Fuente
es clou la fase d'airencada i s'inicia
la consolidació del projecte.
Les fortificacions reiaU...
analitza el complicat procés
d'implantació d'un sistema defensiu en l'extrem nord-oriental
Pablo DE LA FUENTE.
peninsular, l'objecriu del qual era
Les fortificacions reicds del golf
comunicar els territoris catalans
de Roses en l'epoca moderna,
amb el camí espanyol de
Eigueres, Ajuntament de Rítecs,
Milá-BrusseMes, posat en evidenlaed., novembrc 1998, 402 pñg.,
cia per Geoffrcy Parker el 1976 a
col-1. í<Paper5 de Ruccrc;)», número !.
I^^Cl 9 8

de qui també va ser alumne mes
tard, a Gii'ona). Tot i que és difícil de provar, les expericncies
d'escola activa que van dur a
terme Balmanya i Costal en
aquest poblé de l'Alt Emporda
(entre tors dos, per eapai de
setanta anys scguirs), degueren
exercir una influencia positiva en
josep Mallart.

El camino español y el ejercito de
Flandes, Roses n'era el port principal de contacte gráeies a la construcció de la plaga forra de la CiutadcUa i del castell de la Trinitat,
element que completava la defensa de la badia. Roses fou la primera
localitar on s'assajá aquesta teoria
de fortificacions basada en els focs
ereuats per a defensar un port,
estructura que s'exporrá posteriorment a l'América Llarina en places com Veracrui, Portobelo o
l'Havana. L'anídisi d'aquest context geopolític i de les múltiples
derivacions jurisdiccionals ocupa
la primera part del Ilibre.
Seguidament, Pablo de la
Fuente rcssenya revoliició de la
construcció de la Ciutadella de
Roses i del castell de la Trinitaf.
Mültiplicitat de ptojecte^ superposats, problemes financers i béblics,

teories sobre la guerra i pnictiques
reals de defensa es relliguen per a
formar un panorama de la intervenció reial en un territori que es
veu profundament transformar.
S'hi fa esment especial a les aportacions del cas de Roses a l'arquitectura militar de l'época moderna
i a la inrervenció deis enginyers en
aquest procés, que esdevenen un
altre objecte d'atenció. De la
Fuente en ressegueix les seves
aportacions individuáis i ens descobreix el naixement de la professió i la seva evolució al llarg deis
segles XVI-XVIII. En definitiva, es
planteja una investigació histórica
que depassa l'ámbit estrictament
local per tal de connectar-la ais
grans corrents polítics europeiis.

Josep M. Barris i Ruset
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