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Un detall
de rexposícló
Humaos!

al present a les comarques
catalaiies, la descoberta de gran
pare de les quals ha escat possible
gracies ais tt'eballs de TAssociació
Arqueológica de Girona, a la qual
l'exposició vol retre liomeiiatge.
HiíiDíKJí,'s'estructura entorn de
diversos eixos divulgatius que tan
referencia a uns quants aspectes
d'aquesces societacs pretérites:
— La bioantropologia de les
difereiits especies del genere h u m a
q u e habitaren casa nostra. A mes
de la caracterització física deis
diferents hominíds, es planteja una
revisió de les hipótesis sobre
Torigen del poblament europeu,d'actualicat arran de la descoberta
de restes á'Honio antecessor de prop
de 800.000 anys d'antiguitat ais
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jaciments de la Sierra de
Acapuerca (Burgos).
— El desenvolupanient tecnológic
d'aquestes societats, exeniplificat (o
siniplificat?) a partir de la
complexitat deis métodes seguits
en la nianutactura de
rinstruniental lític.
—- Els diferents tipus de jaciments
arqueológics. Mitjan^ant la relació
entre el tipus d'habitatge, el seu
empla^ainent. i les caracteristiques
paisatgístiques i recursos
disponibles en el seu entorn,
s'estableixen diversos models
d'interacció entre els grups
humans i el medi on aquests
sobrevisqueren, i s'atorga una
funcionalitat específica a Tocupació
prehistórica d'indrets concrets. Es
en aquest ambit on es mostra el
paper clau que tingué el control
del '[oc com a energía calorífica,
lumínica i transformadora en els
hábits alimentaris i laboráis, així
com en Testructnració de fespai
intern deis habitatges i en
l'organització social.
Tot aixó es moscra a través de
recursos didáctics notables, entre
els quals destaca la reconstrucció
figurada de diverses escenes
quotidianes miMennis enrere,
pero al niateix temps cal lamentar
la mala qualitat d'alguna de les
reprodnccions de les restes
arqueológiques exposades. Una
akra mancani^a evident és q u e la
sala destinada a rexposició no
oferia un cspai prou gran per tal
de p o d e r presentar els diferents
ambits amb suficient claredat i
fer-los mes entenedors, tal com
queda recollit en una frase escrita
al Jlibre de visitants: «un espai
massa petit per a nn període tan
vasc de la hunianitat».

Xavier Tetradas I Batí le
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El paper
del transport
marítim
Els dies 15 i 16 de desembre de 2000 se
celebraren a Palamós, sota el títol ú'»ü
transpon maritim de cabotatge a la Mediterrániai', les SegonesJomades de Marina
Tradicional Promediterránia.

Les Jornades van ser organitzades
conjuntanient per la Cátedra
d'Estudis Maritims -creada
recentinent per la Universitat de
Girona i rAjuncament de
Palamós— i L'Estrop, Associació
per al Patrimoni Marítim de la
Costa Brava.
D u r a n t les dues sessions de treball
es presentaren onze ponéncies des
de diferents ambits d'estudi i es
posaren en c o m ú els
coneixements sobre el passat i el
present d"aqnest tipus de
transport. D e les ponéncies i de
les aportacions deis dit"erents
assistents se n'extreuen unes
Rafael, embarcado tradicional de transport
de cabotatge amb vela llatina,

I 2 [ U S ] *• P^VISTA DE G T R O N A - V NÚi\í. 20< MAIÍC-ABTÍÍl. 2 0 0 ] •*

* . CRÓNICA

Roda el món i torna al .com
Jam'ho veia venir, pero persi de cas m'hepreocupat de confirmar-ho: un viatge virtual
pels pobles de les comarques gironines no té ni punt de comparació amb un de real. El
recon'egut intemáutic per les pagines web referents a municipis gironins és pie de corriols amb códols, d'autopistes que no menen enlloc, d'atzucacs desconcertants i, totsiguí dit, també defrondoses i ben organitzades ciutats-jardí.
Un bon puntd'arrencada per comengarl'excursió son els portáis www.girona.com o www.te-,
ranyina.net A mes de ser per si mateixos centresd'interés, son també uns encreuaments de
caminsque pemneten accedir a revistes digitals, bases de dades, pagnes de particulars i tot
d'altres recursos de la xanta gironina. És millor fer-ho així que cercar adreces a la babalá, ja
que el primer sotrac és constatar que molts municipis, poc previsors, no s'han preocupat de
teñir domini propi, El viatge, empero, és pie d'aventures i de coneixences, des de pagines
fossilitzades que fa anys que cap vilata s'ha preocupat ni d'esbon-ar, fins a d'altres molt ben
organitzades que es converteixen en un punt de referencia obligattant pera locáis com pera
forasters. D'entre aqüestes ultimes, es poden destacar www.caldesdemalavella.com o
www.vallderibes.com, pero també n'hi ha, com vww.vilademuls.com o www,vilafant.com,

pero es posen de matiitest les
dificultáis, relatives tant a la manca
d'infraestructures portuaries com a
les través burocraric]ues, que encara
tan del transport marítim el menys
competitiu.
La Cátedra d'Estudis Marítims i
L'Estrop han contribui't amb
aqüestes jornades a la salvagLiarda i
difusió de la cultura de la gent de
mar, un deis seus principáis
objectius. Al mateix temps la
trobada bianual Promediterránia es
coiisolida, en la seva segona edició,
com una plataforma de
c o m u n i c a d o entre els
investigadors, les entitats i les
institucions i la societat en general,
en reíeréncia al patrimoni marítim.

que demostren que no cal ser potencia demográfica per teñir una presencia digna a la Xarxa. Sovint, de disseny n'hl ha de sobres, pero algún corrector lingüístic mes sí que hi convin-

Georgina Soler

dria. Hi ha casos entendridors i ben intencionáis, com el jove de Palau-sator que va aprofitar
la seva prestado social perfer la página del seu poblé on, entre attresgalindaines, ofereixun
jocamb la possibilitatde distorsionarla cara de Pinochet (?!), Pero, superats la lentitud i els
entrebancs, davant de pagines ben constmídes i ben vives, amb els seus forums i debats,
les noticies locáis, les adreces eiectrónlq ues per contactar amb entitats, comerlos o particulars, és llavors que descobreixes que potser l'avantatge de tot plegat és que pots reconnectar amb el teu propi veí, amb qui fa temps que no coincideixes, mes que no pasdiscutir de la
globalització amb un simpátic ciutadá d'Utah.
Josep Pujol i Col

conclusions globiils n l'etuorn de
Tescat íictual d'aquest mitjá de
transport marícim, de quin paper
cindra en el futur i de la nece^isitac
de conéixer millor q u é significa
en el passat.
Una de les idees inés iniportants
que es posaren de nianitest ai llarg
de lesjornades fou la relleváncia
que havia tingiic el transport de
cabotacge en tenips passats. Tot i
aquesta constatació, faltarla encara
aprofundir inés en l'escudi del paper
que el cabotatge va exercir eti la
configuració de la societat i
recononoia de Catalunya; cal
recuperar, estudiar i conservar la

inemória histórica i preservar el
patrimoni niaterial, esseEicialment
vaixells i béns mobles. Pero la
conclusió mes destacada fou que
ac[uest tipus de transport, present
durant els darrers segles i ara
desaparegut, difícilment tornara en
les condicions en qué es va
desenvolupar El progressiu abandó
del transport inantim t"ou degut a
múltiples factors, pero la principal
causa va serl'aparició de noves
íormes de transport conegudes amb
els termes de transport niuliiiitodul.
Actualniejit s'intenta enfortir el
paper del transport marítim de
cabotatge en aquest nou context,

Dos mil anys
d'história
"Girona, dos mil anys d'história». ICongrés
d'História de Girona. Instituí d'Estudis
Gironins. Mas la Torre, Girona. 30 de
novembre i 1 de desembre de 2000

La Uarga tradició historiografica i la
copiosa i notable bibliografía de
qué disposa la nostra ciutat palesen
a bastament l'interés que senipre
ha despertat la historia de Girona.
N o obstant aixó, els estudis i les
recerques deis darrers anys
adverteixen de Texisténcia d'algiuis
buits cronológics i teinatics, que
fan nccessáries una revisió i una
posada en coniú d'experiéncies i
coneixements, com també
l'aplicació de nous plantejaments
en l'análisi deis diferents ámbits del
nostie esdevenir historie.
Aquest ha estat un deis objectius
prijiiordials de la convocatoria

