Les escoles
d^un pohle
DES HE SANT JoRní DESVALIÓ ENS

otcrcixcn un voliini amb l;i hisCüria Je les seves escoles, amb mes
de cent anys J'existencia.
Es un Ilibre que té el mérit de
recuperar i de conservar part de la
hisuiria del pdhle. Aquesta publicació pot servir per evocar e! passat
només, o cambé per fer una lectura
comparativa i reflexionar sobre
!'e\'oliició de l'escola j de l'ensenyamcnc a la població. Cal llet¡ir el que
s'hi diu i el que no s'hi diu. En
aquesc sentit és signiticaciu que del
1936 al 1958 "lii ha^i un buic
lamentable», com afirmen els autors
tot constatatit que 'ijes actes deis
plens es lerefi. [lero van desapareixer
posteriümienC". Una quarta part de
la historia de les escoles del poblé
ALABAU, Jostp i BOSCH, Mnim-l.
Les escoles de Saní jimli Díin-dlh.nt) es pot fer amb documentació
Ccmimys d'histi'Tki. escrita, que ha de,sapare<;iit: caídra
Ajiintüinnu de Siiiii JorJi
recorrer a la historia oral.
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Normalment aquests Ilibres
d'história local van acompanyats de
fotografíes, un fet que enriqueix
documentalment la maieixa obra i
la historia de la pobiació. Les totografies eas permeten veure i conürmar el que s'explica en els diferencs
apartats, re\'olució Je l'escola al
llar^ de la centuria. Píxlem veure-hi
els canvis que s'han anat produint,
per exemple, en l'edifici escolar, així
coiTi la geniació que es va aplej^ar el
día de la inaugurado del nou edifici,
durant la república, etc. També hi
podem veure l'evoliició de l'alumnat: d'aquells grups de mes de 70
nens o de nenes de comeiifament
de segle, amb un sol mescre, ais
gRips dVina vintena de nens i nenes
junts amb el mestre o la mestra.
En el cas d'aquesta piiblicació
diria que tota la historia í;ira al voltant del tema de l'edifici escolar.

Diferents planols i dades pressupostaries enriqueixen el texc, i eas permeten veure com era l'escola i la \'oluntat de la \'ila de teñir un edifici digne.
Les dades documentáis ens expliquen
una historia que és la de la majoria
deis nostres pobles: la volunta! de
millorar l'escola i l'ensenyament, la
lentitud de l'Administració a l'hora
d'atendre les petlcioas del municipi,
la mobilitat deis mestres, íes accioas
de renovado peelagógica, etc.
En poques paraules, es traerá
d'un Ilibre que de bcn segur agradará a tots els que han passat per
aqüestes escoles durant el present
segle i que, al mateix temps, omple
una página especial de la historia
local i, a mes, forneix dades per
anar bastint la histiiria de l'ensenyament a les comarques gironines.
Salomó Marqués

Fragments
d^história quotidiana
ANTUNI SIMÓN, EN UN ARTIULE

sobre els dietaris i les memories a
la Catalunya de l'edat moderna,
publicar al segon número d'Hisíória Sociüi, es lamentava per la poca
atenció que han rebut fins ara
aquest tipus de documents que es
conserven hen endrei^ats en arxius
i blblioieques públics o privats •—alguns encara per inventariar—, i
que en el millor deis casos han
escat edirats en piiblicacions
d'escassa difusió.
Tot i l'avan^ada edat d'aquest
article —és de la tarJor de 1988—,
sembla que en Támbit cátala l'estudi d'aquest tipus de literatura continua caminant amh retard respecte a la majoria deis nostres veíns
europeus. Aquest é.s un retard preocupant, si tenim present que
aquest genere ha de ser ais fonaments Je molts creballs i recerques

"Memóriei" de i'església de Sam
en els camps de la historiografía i
de la historia de la cultura. E! IliJaime de Perpinya.
bre que tenim a les mans és una
Un deis mérics d'aquest treaportació quantitativament i quaball és que no es limita a la rrans111 a 11V a m e n t r e 11 e v a n t per a cripció deis textos, ja que cadasaquests estudis.
cun va precedlt per un estudi
Croíiiqíícs del RUSSL'IIÜ. Seglcs sobre els autors i e! context de
XVl i XVU comeni^a amb un estui'obra, I sobre el manuscrit (desdl introductori molí complet sobre
crlpció, localitiació actual, altres
la prosa i, molt especlalment,
edícions...}. Tampoc es pot cloure
sobre els dietaris i les memories
cap ressenya d'aquest volum sense
escrits en cátala —amb un apartar
parlar de l'acurada edició que
dedicar ais escrits en francés— al
Simón i Vila hi fan deis rextos
Rosselló des de l'edar mitjanu fins
presentats, una edició que respecta
al segle XVlll; un esrudl que
al maxim el text original sense eris'estén fins a les ultimes branques
gir la barrera que els procedlmencs
del genere (consuetes, documents
aséptics de la transcripció
patrimonials, documents familiars,
diplomática suposen per al lecror
Ilihres de viatges, sermons...). A
no versat en la materia.
continuado trobem tres textos
que editen els autors: el Diari de
Perc Pascual (15954644), ti Diari
dekr(miCws(l597'\638}
i les
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