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Crítica
Castelló d'Empúries
a través de mapes
i plánols
KiHAM I ToiíiíE-S. Pnsciial.

Atles de Castelló d'Empúríes.
SeglesXVIlalXIX.
AjüinniiiL'iit di' Cliiscelió d'Einpúries.
Figueres, 2I.IIJ1. ')U pagines.

d'altres de mes antics sobre esta-

diu el mateix autor, l'obra pot ser-

blimeiits emiitéutics de la pabor-

vir uper despertar el cuc de la

dia de Castelló, durant el període

cnnositat i penqué siguí consulta!

compres entre els anys 1322 i

pels castelíonins de soca-rel [...] o

I5ií3. La niajoria de notes sembla

bé senzillament guaitar-los |els

que siguin de la segona meitat del

plánols i mapes| per la bellesa deis

segle XVlll, per la qual cosa

seus dibuixos".

representen una excellenc actua-

Anna Ribas

lització deis noms deis indrets i la
Els atles liisiórics son elenieiics

recLiperació deis que havicn caigiit

cbu per al coneixciiu'iu i h ¡ncer-

en l'oblit.

^

i una gran voluntat de con\'ivén-

preració del pmiz d'un indrct,

A la segona part trobem la

pero també piT pensar coin volem

cia, no n'és una excepció.

otalogació, reprodúcelo i descrip-

que sii^ii uqucsi iiidrtT en el tiitiir.

ció de den plánols que lemporal-

Cal sospesar Theraicia del passat

mcnt abracen quasi dos segies, des

deis llocs, entendre toe el patritno-

del 1629 fins al gener del 18D9, i

ni acumul.1t al llaní deis segles, 1

que denoten l'interes de cada

posar aquesra \'isió hiscórica global

monient per dominar el territori.

al servei de qualsevol projecie de

Son plánols de procedencia diver-

futur. En aquest semic, els ntles

sa (Biblioteca Nacional. SeiTÍcio

Diñen que de calellencs de soca-

setmanaris del Baix Empordá,

bistórics son eines büsiques per

Ceoi;ráílco del Ejército, .^rxiu

rel en queden ben pocs, pero

capat d'adonar-sc de la iniponán-

prendre la mida ;d terntori.

Parroquial de C'astelló dEuipú-

Calella,
en estat de canvi

Per aixo está bé que bi liagi
gent inquieta í preocupada per
resseguír Pevolucíó histórica

EsiE.KA ZuRi]kU(;(¡, Mit¡iii:¡.

Calella, de la pesca al turísme.
Quadi'rní di' PilaíHigcll, núin. Id.
j-'aiafruiíeil, 2nni. 21H ph^mes.

d'una localitat, geni com Miqnel
Esteba, un calellenc llícenciat en
dret i administrador de finques,
collaborador habitual en rex-istes i

també diuen que tüthoni que bi

cia d'aquesCí petits detalls que sin-

ries, Ajuiitanient de Palamós), tot

ha viscu:, n'és descendent o bi té

gubritzen cada pohie i cada gent.

de ser deis pocs municipis catalans

1 que per nombre i interés desta-

alguna relació que no siguí pura-

i de percebre els treis que esta-

que disposeii del seu propí alies

quen els que es localitzen a

ment circumstancíal afirma con-

bleixen la particularita: de les

biscóric. E! referetit mes proper el

r.Arxiu Capitular de la Catedral

veni;:ut que ^iser de Calellai/ indi-

divenes identítats.

teníem Gns ara en VAlk-s de h áu-

de Girona, proves documentáis

ca alguna cosa mes que simple

mts de Gitivm coeditat peí Colletíí

sobre terrenys delmables qüesdo-

pertinenía.

d'Arquitectes i la Dipucació de

nats per estaments eclesiástics al

Girona, en cl qual, junt anib mol-

llarg d'aquest peiíode liistórie.

CastelJó d'Empúríes té la son:

I está bé que hí hagí ínstinicions que canalitzin aqüestes

Sembla evident que, al costat

ínquieluds a través de pubiica-

d'indiscutibles condicionants

cions, com ara els Quaderns de
Palafrugell, que garanteixen rigor

tes altres ciiitats gironines, es

Castelló disposa, des d'ara,

gcnétícs i hereditaris, hí ha també

reprodiieixcn dos plñnols de Cas-

d'un document de referencia per

d'altres aspectes mediambíentals,

i amenitat: Uibres de carácter

telló. Ara, el treball de l'asqiial

a tlituni treballs d'investií;acÍD en

económics i socials que ajuden a

informariu, testimonial i divulga-

Ribas recull la toponimia liístónca

geognifia, históna, toponimia, etc.

modelar, si no a deternunar, el

dor que procuren sobrepassar el

del municipi de Castelló a partir

A titol d'exemple, d'aquest atles

carácter deis indivídus i el de la

sen carácter local -gn'icies ai qual

de cartografía inédita anterior al

se'n poden valer els estudiosos

coniunitat que n'ha sorgit. El fet

esdevenen imprescindibles per ais

segle XX i deis capbreus i lleva-

que s'eui^esquin a fér una recons-

de fonnar pan d'un gnip, espe-

qui s'hi senten implícats directa-

dors de comptes que comenten

trucció del paisatge de Castelló

cíaimenc sí es cracta de petits

nient (vei'ns i afillats)- i ler-se

en el s^le XV.

des del segle XVÍ1 íins avui, fent

nuclis endogamics i autosuficients

atractius per a tots aquells que

especial atenció en els canvis

durant molts anys, comporta

encara lenen ganes de saber com

experimentáis per eletiients tan

rexisténcía d'uns trets diferenciáis

es vívia prop o lluny de casa seva.

les explicacions i les notes maj^-

singulars del paisatge akenipor-

percepdbles des de l'exterior que

inscrit en els parámetres que

nals -que descriuen carrers i pla-

dancs com sóti el iiiateix recorre-

esdevenen un senyal d'ídentitat i

detlneixen la coMecció, el Ilibre

ces, cortáis i paratges del Castelló

gut de la Muga i els seus afiucnLs,

que expliquen els costums. el

de Miquel Esteba ta nn recorre-

del sei^le XVIll- que es troben en

el tra<;at deis camins, els estanys

caranná o la manera d'expressar-se

gut cronolügic -sovint trencat

un Ilibre de la pabordia de Caste-

[com el de Castelló, magnífica-

propis d'una contrada.

per añades i vingudes que lí ser-

lló d'Empiines dipositat a I'.ADÍÍU

ment documentat), els pables, les

Calella, com gairebé tots els

veixen per iMustrar comparativa-

Capitidar de la Catedral de Ciro-

terres de conreu, les clases, etc.

indrets que s'baii fet a si raateí-

men: algún fet- de la petíia

nn. Es un Ilibre recopilntori

I'eró per sobre de tot. i tal com

xos a for^a de constancia, treball

historia del poblé, <x'ntrat espe-

L'acles consta de dnes parts.
La primera és una cranscripció de
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cialmtnt en el darrer seglc, Des-

material fotografíe en bona pare

p r í i d u n a breu incrodiicció

inédit, i de diversos documents i

UESGLESIA

.,.
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cent planes ens parla no només
de la historia d'un edifici singular

histórit;! qui.' es reiiiunl.i a

textos literaris, anib la presencia

sino també deis factors socials.

l"é¡ioca iberaroiiKiiKi, |'Dbr.i

d'anécdoces i pinzelbdes de la

econóniics i culturáis que hi

eiiceta ol primer deis dos i^rans

vida quotidiana que bi aporten

iníliiírcn. Ángel Jiménez demos-

teiues que r o c u p e n : In pesca.

una nota pintoresca i el fan tan

tra ser un bon concixedor de la

Aqui, Fautor ta un retrae de la

suggestiu com de bou Het^r.

historia guíxolenca: capitol a

Cíldla de pnncipi de ^iet^le -que

capítol va descabdellant el fil

Jordí Sábat

Í I K I O U lina rclaeió detallada

historie per ensenyar-nos amb tot

d'üflcis (L^apelhns, inestrcs aí;iit-

de detalls l'evolució del complex

.éa

zds. pescadors. barbera...), editicis (barí, l'ondes i botiguL's),
embarcación^ i tipus de pescaen qué queda palés lesperit llui-

arquitectómc. N o s'está tanipoc
d'esmentar les dificultáis en
l'estudi, motivades en gran part

Un temple
i el seu entorn

per la dispersió de moka docu-

lador i solidan d'una vih que va

nieiitació conventual i obres

sufragar la constmcció de l'esglé-

JiMF.NtZ. Á l l p l

m. el cenieiuiri i Pescóla i que

L'església parroquial
del monesti'r de Sant Feliu
de Guíxols.

aviat va aprendre a organir2ar-se
laboraluient i liidica.

d'art, ni de valorar les diferents

tdJt.K p i r : l'.irr['u|uu di' l,i .Vl.iri' diI li-L dt'l'. Aiij;eli -McíiiL'ítir-. Juih la

des de les primeres obres, que

restauracions i inten-encions.

van aprontar elemencs preexis-

L"objectiu de difomire el

tents, en un context roniánic (s.

patrimoni cultural resta complert

X - X [ | ] ) , passant per Íes reformes

amb un discurs ciar i precis, amb

Després de l'íricís. lógic i obli-

cnlLiborncin d'Estudis GuixolfiiLS i

gac, de ia Guen-a Civil i deis durs

i'l supiiri d f l:i DipiitJciódi.' Giraj:;!.

gótiques de l'església (s. X I V i s.

noces históriques pero sense can-

anys de posti^uerra, Esteba rracta

S;in[ Fi-liiidi' Ciu¡>:ols. 201)1.

X V ) i la nova sagristia (s. X V I ) ,

sar-noi amb una descnpció ma.ssa

'>5 [ijj^nes.

firis a Tampliació barroca (s.

feixuga, en el qual les diterents

ens dibuixa una Calella en cons-

X V l l l ) . Totes aqüestes aporra-

fases coustructives ens evoquen

taut estjc de caiivi, urhaniscic i

Ens trobeni davant el vinc-i-dose

cions, niés els canvis sociocnku-

mis temps passacs; una dialéctica

ocupacional, que ctiinenca, amb

titol de la coblecció Sant Fcliu.

rals i litúrgics del segle X í X -en

de les sociecats pretérites i actuáis

niés o menys recéis, a deixar-se

dedicada a mostrar en clan divul-

qué Pesglésia esdevir¡giié j a

ganxones amb la divinitat i amb

influir per una nova estédca i uiis

gadora el p a t r i n i o n i cultural

parroquia secular- i les resiaun-

la seva propia historia que ha

CQstums ¡nés llibcrais provinerits

eclesiastic de les nostrcs comar-

cíons i ac'tuacions endegades al

donat c o m a f r u i r una obra

d'arreu d'Europa.

ques. En aquest cas, Tantor eiis

segle s. X X , acabaren de coiife-

emblemática del munidpi.

oíereix un text molt didáctic

gir el seu aspecte actual.

uu altre aspecte basic: el turisnie, i

El boom airístic, que va arribar al seu puiH niés alt duranc la

sobre l'evolució diacróuica d'un

En la segoiia part. I'obra pren

década deis fid i 70 i que, coni a

espai relÍL'iós concret; l'església

el torniat de guia i ens proposa

la resta del pais, afecta la majoria

parroquial del monestir de Sant

una visita molt detallada a través

de poblncions costaneres. va

Fcliu de Cuixols.

d"un itinenri, totograties i expli-

suposar lU! esfori; per adaptar-se
a una nova sicuació per a la qiial

E! discurs narratiu es dividei.v en dues parts ben dÜLTcn-

cacions sintétiques per aproiundir
en el condxement de Tesglésia i

Xeví Síntes

L'Ait Empordá
a l'abast

no esraven preparats a caus.i

ciades. En la primera se'ns pre-

els seus annexos: un passeig que a

d'una niancí total d'infraestnic-

senta una síntesi histórica i cultu-

partir de divuít punts dan -coni

íures: un rrasbals que van afron-

ra! que transcorrc des de les tlises

la porta Ferrada, les torres del

tar anib mes en^iny que recur-

rlindacionals del llogarret -que a

Fum i del C o r n . ¡'interior de

sos, sobretot els particulars, i al

imtjan segle X donaren Iloc al

l'església amb les seves capelles,

qual es van sotmerre de gusí

primer cenobi benedictí- i la

Tare de Sant Benec, els objectes

davant TenLírestadora perspectiva

seva evolució fins aviii. A través

litúrgics, el monestir.,.- convida

económica que aixo els reporta-

d'un argument acompanyat per

els visitants a dcscobnr el passat

El complec i voiimiinós .4)/I'Í dv

na. En un e'^til planer i entene-

una rifíorosa

de la parroquia.

l'All

dor, Tautor elabora un texl reei-

histórica, artisticoarqueológica i

En resum, es tracta d'una

recentment rinstitm Caitográlic

.\ic que compagina les dadcs

fotográfica, ens dcscHu les vicis-

publicació molt amena i encene-

de Catalunya en c o l l a b o r a t i ó

hiscóriques, excretes d'un copiós

situds bistóriques d d tnoiiument

dora de caire local que en gairebé

amb la D i p u t a c i ó de G i r o u a

documentació

IiiMicut ti.irtüi'nifie de C!nt;iliinya.
Atles de l'Ait Empordá.
Ciil-k'Lció Aá':-^ t:,>iii,irL.iKde C!acalunya. Dipuijció de ílirnn.i i Institut
Cirtüjir.'ifii: LJL' CataluiuM.
Harieioiía, 2UUII. 247 páijint'í.

lzí¡\¡hirí¡ii que ha publicar
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ADROHER. Antonia; ROSA, Carmel.
Laílavordelssomnis. Girona:
CC6,2001,304 p.

ATLES „,^«,..^,.

ANCLADA, Mana Ángels. Langeli
altrGsconies. Barcelona;

Alt Empordá

Empúries, 107 p.
BAÑERAS, Cristina {etal.) Quan les
campanes paríaven. Girona:
Diputado de Girona, 2000.
18 p.

CANALS, M.A.; CODINA. M.T.; COTS,
J,;DARDER,P.;MATA, M.;
ROIG.A.M. La renovado
peógógica. Barcelona:
Edicions62,2001,265p.
CARBÓ-DORCA. Ramón. Histónes
d'ultraciéncia. Girona; CCG.
207 p.
CARRERA, JordiS.yi/tíeía;/2. Foto-

una gran quantitat de dades i

76,95'X' corresponen a curistes que

d'informació, pero albora de

han acordat la seva visita a la

manera sistemática i cntenedora;

població mitjauíant les majoristes

fonna p;in d'iina de les colOec-

aquesta opció histórica comporta

cions mes ambiciosi's ciiclcgades

niapes temátics, gráfics, talls

un.! important do^i de risc provo-

per pan de l'lnsciCLit: eh Alies

geológics, perflls de vegetació,

cada per la nulda diversifícació

Comarcáis de Catalunya. Aban^

fotografíes...

que iMustren

econónnca, que provoca que ds

del que ens ocupa han vist la

ámplianienc cls distints purits

avatars del airisme siguin, únme-

Ihim els del Baix Empordü, el

tractacs. En resum, una obra a

diatanient, avacars de Teconomia

Uaix Llobregat i la Val d'Araii.

l'abast de tot el públic en general

de la vila.

VAiks ik ¡'Ah Empmlii ha
i-ompQC per una banda amb la
supervisió técnica de rinstitiit
Cartográfic i per l'altra nmb k

coordinació del catedratic de

Meteora, 2000,208 p.

Fútit i amb la pariidpaeió de 25
experts, la niajor part gcógrafs.

i amb un gran potencial pedago-

Tot i raugment de visirants

gic per a escoles i institufí, pero

deis darrers anys -la població

tanmateix una referencia obliga-

turística arriba a prop de les

da per a especialistes i estudiosos

ISD.OÜd persones en un mes

de la comarca de l'Alt Empordá.

d'agost-, Tanálisi revela un

.'\ra ntímés ens resta esperar un

escurf,"ament de les e^tades. .Aixi,

resultat igual de reeixit per a la

s"ha passat de 7,46 dies Tany

resta de comarques gironines i

1987 a f>,53 dies l'any Vm. A

catalanes pendents de publicació.

inés, la despesa nhtjana per turista no arriba a ¡es 8.(1011 pessetes

Josep Vila i Subiros

diáries. Les .xit'res niés elevades

L"ades s'escruetura seguint d

de visitants es donen en ch

inodel cradirional de la geografía

mesos de juliol i agosc, i repre-

reyiüual, que pennet una acurada

senten mes d'un 3(i% del nom-

descripciü deis distiiits elenicnts

bre total de viatgers i mes del

caracteriitics i singulars de la
comarca seiise perdre de vista la

L'opció i el risc
del turisme

M^% de les penioctacions anuals.

.^Rliú. ('..trli.i.

el niercat de treball, supeditat a

dinámica actual; cambé .s'hi ha tingue ben presenc d transcendental

L'activitat económica
a Lloret de Mar.
Ajuinainoni df Llurct di: Mar, 2Ulll.
25íi páfíintí-

dos dements: la gran atomització

paper gcopolític dcsenvolupat per
la frontera que des del Tractac dds

Comarcal de la Garroüa. Fun-

Pirineus parceLx les dues Catalu-

que bi ha en Tánihit enqiresarial
i la tona estacionaliat del tunsme. Arbó destaca en Testudi que

nye';. En concret, ds capítols que

L'economia de Lloret és, en gran

Cüinporitin YAtkí lic l'Ali EmjHmlh

part, en mans de les majoristes de

son ds segiieuts: •jGeognfia gene-

viacges {tour opi-MU'Ts). .aquesta és

mi», «Histona i pacrimoni artístic».

ima de les conclusions que es

••Geogralia fisicai>, "Geograha

poden L'xtreure de l'estudi realit-

humana» i <iEls espais natunls pro-

Aqnest fct condiciona altres elemencs de l'economia local, com

iieva evolució histórica i la seva

cu(s. Un cop d'ulí al Museu

DIVERSOS AUTORS. Entreíluchs:
una aproximado empordanesa a Emest Uuc/i, Figueres:
Brau, 2001,175 p.

contractacs a Lloret l'any 19^8 nn

al muuicipi. i'eró no obstant aixó,

geogratls humana Joan Nogué i

1999.157 p.

forma exhaustiva irigt>rosa,amb

1:5l).lHll) i tot un coiijunt de

paraúispropi. Bafcelona:

Comarcal de la Garrotxa. Olot,

del total de viatges i peraoccicions

imporrant prosperitac económica

Girona, sota la diri-cció i la

dado Pere Simón/Museu

Eh capítols son traciats de

ca micial a escala 1:200.0(10 i

na, 2001.85 p,

CUÉllAR, Alexandre. Paisatges ws-

sentit s'ha de teñir en compte que

TeNceident cartografía topográfi-

de Geografía de la Uuiversicat de

CORNELLA, Jordi; JUHER, Cristina.
£/s moiiels lin^üístics d'Europa. Girona: Universitatde
Girona, 2001,160 p.

sen principal motor. En aquesl

índex toponiíiiic.

de viatges. L'especialització ha

vi. Girona: Universilatde Giro-

CLARA.Josep.G/rona 1939: íjuaíre
sentencies de morí. Barcelona: Publicacions de l'Abadia
de Montserrat, 2001,238 p.

localitat. que té en d turisme el

tonts documentáis emprades i un

proporcionat. din Fautor, una

grafíes óetcampus de Montiü-

CAZAliA LORITE. Caty. la maternidad
en Nicaragua. Girana: Universitatde Girona, 2000.207 p,

ció de l'activitat económica de la

b relació de Tcxtens conjuiit de

lectura que es beneficia ile

íiipcrv'isio cienciíka de la Unitat

CASTILLO, Montsen-at. Creacjtj del

tegitsi; toe piegat acompanyat per

una facilitac de coinprensiú i de

BERTRANA, Aurora. EíMamc sensuali(antástic. Barcelona:
Columna, 2000,260 p.
CALUU.Tomás; MARTÍNEZ, Albert;
MIRÓ,Jor[Ji.Córeeáa, unaitre
combat. Gaüses: Llibres del
Segle, 2001,190 p,
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Z.U per Carlos .\rbó sobre Tevolii-

la rotació en el treball és mes
gran en aquest que en altres sectüís, i que aixó perjudica tant la
qualitat com la productivitat dd
servei: els trebaüadors es veucn
exposat.s a ima niajor precarietac
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laboral, i, ací-s el tipus de con-

penonalitzat entre l'enipresa i el

tractacioiis, la qualificació exigi-

turista ptnencial). Qualsevo) ini-

SANT JULIA DE RAMIS

da és baixa.

ciativa, segons Arbó. ba d'anar

n vriiiRrin.'iKnr,»

2 u i i | •$' [Cif^yl 87

remunta a ia prehistoria i arriba
ais nostres dies. Cal recordar que
uo és únicament el sector de

L'aiitor tamiié fj rekTcncia n

encaminada a aconseguir un

l'església el que ba donat restes

['estructura liorcL'ra de la locali-

d<ible objectiu: millorar la quali-

interessants, sino cota la inunta-

ta:. La rnajor pnrt deis establi-

tat de les prestacions deis íerv'cis

nya, com queda palés en els gra-

mcnts nti ion gaire graiis (iionics

turistics i garantir la protccció

bes i totografies que bi ha en el

un hotel supera lt;s l.f.KjIl places,

del medí ambient.

Ilibre.

i 11 superen les SDÍI), encara que
uiperiors ais coinpetidors niés

Josep AAaria Baixaull

propers, que també busquen el

'mm

AA. Carme Doménech

turista de niasses, de sol i plarja.

^

Eri canvi, l'estudi advertci^ que

^

Llorct no és un referen t peí que
fa a place? de camping: representa només el 3,13% del total de
places de la Costa Brava. Tot i
les obres de reniodelaeió deis

Excavación s
arqueológiques
a la muntanya de
Sant Julia de Ramis

darrers anys, Arbó assenyab que
restruí'tuní botelera és <ivella'>.

líunCH.Jiisep; N o i L A . Josí'p M.;
S.'^CIREILA. J o n i i ;

SuiíF_!).'\, M ; I I T ; VIVE I, lí;ivi,;.

AAolt mes enilá
que el suro

intonna de les campanycs recents
i esmdia amb profunditat els precedents de l'hábicac, l'cstructura

I ' A L A H Í , L\uk:

L'analisi posa de niaiiifest

£1 capítol tres és el mes interessanr: forma el eos de l'obra,

JUA-^nL.^ I UnrRA, Albcrt.

Historia i histories de la
industria del suro.

de les cases, el sen urbanisme, la

Editorial Koiirii-h.

cronología i els materials exbu-

H,iiL-i,-!nii,i, 3(Kil. .\lf> pigines,

mats en les campanyes que s"h!

en eoustant cieixenienc. El pro-

El sector de l'antiga església
parroquial. Primera monografía actual sobre l'ocupació
de la muntanya.

destaca l'empremta que la roma-

escriurc que els desitjos de! cor

cés de globalització de la com-

AuiiiLirnciit dr S.¡ntjulin de )J,ainis.

niczació va deixar al lloc i descriu

son tan recargolats com un lleva-

petencia exigeix de les enipreses

Clironii, 2(KK). 161 páginL-s.

que el turisnie ha deixat de ser
un produete amb una demanda

han porrat a tenue, albora que

Va ser W. H. Anden qui va

molt bé el temple baixrepublicñ

taps. En general, viscos de lluny

turísdques estratcí;¡es adrei,-ades a

trobat i les canses d'abandona-

i, per tant, quan aquella o aquel]

la recerca d'una especialització.

,'\questa obra té per objectiu

ment de l'ii/iíiíi/iífji.

que els esta observant no és la

Arbó sosté que la iniportaiit trn-

e.\plicar fevülució blítoricocul-

Acabada ia descripcio deis

persona afectada, semblen sen-

dició en l'activitac i la promoció

tural del sector central de la

resultáis de les excavacions, el

zills 1 taciis d'explicar; de prop,

turística, que ba d'ajudar en

muntanya de Sant Julia de

quart capicol s'ocupa de les con-

molt sovint son una akra cosa,

aquesta época de canvis, i

Ramis. zona on es troba l'esglé-

cIu.sions i presenta una proposta

Pero tot i que .^uden es referia a

l'experiéncia deis eiiipresaris de

sia parroquia], pune estrategia i

d'esbós historie molt aniea.i i

desitjos i sentiments perqué és

Llorct lian de ter possible la

iuirador natural escollit com a

iiUelligible per a tois els piiblics,

d'aixti del que acaben paHant-

recerca d'uii producte difcienciat

h.ibitat buma ja des de ia mes

escablint paraldelismei amb

nos en general els poetes, a mi

per atreure la demanda en un

reniDla preliiírória.

d'aitres jaeinients contemporanis

enj sembla que no m'equivoco

El Ilibrc consta de sis capi-

del Girones, l'Emporda -comar-

gaire si escric que el matei.-í es

tols, els dos primers deis quals

ques delimiiades per resnientada

poc dir de qualsevol activitat

están dedicats a explicar la situa-

muntanya- o la Selva.

relacionada amb la nostra espe-

entorn de forta competencia.
L'autor afirma que les enipreses
turístiques han d'estar capacicades per iiitluir en les estrucaires
de pTodiicció (deixant de competir en preu i fent-bo en iiinovació i diterenciació del producte) i en les estructures tecnológiques {transfornianí la iniermediació de la demanda des de segnients conirolats per les grans
majonstes de viatges en noves
íormes t>n prevalgui el contacte

cit) i característiques del lloc,

Els dos iiltims capítols son un

cie. Després bi ha, naturalmcnt,

amb un emtasi especial en la

apéndix i recull de dadcs epigrat"!-

qui la llibres o esrudis que sinte-

bistória del descobrimeni de

ques i una amplia bibliografía.

citzen, divulguen i, si se'm per-

\'opfntUíiu indigcta per part deis

El Ilibre té el mérit d'ésser

arqueólegs Francesc Riuró i

un Ireball d'equip coordina! a la

Caries de Palol, Tambe s'bi

perfecció i aporta un coneixe-

repassa tot el seguit d'interven-

inent valuós d'aquesta térra de

cions fetes al puig fins a l'any

pas regada peí Ter ran propera a

19%, entre les quals es ressalten

Girona i que ba dngut una llarga

els treballs del Dr. Miquel Oliva.

i constant ocupació que es

met,

banalitzen

qualsevol

d'aqiiestes activicats, pero també
passa que, quau qui els escriu vol
aproíundir-hi perqué coneix
molt bé la qiiesrió, sap que alio
de qué vol parlar és scmpre una
activitat complexa.

f-
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ESPONELU, Nuria. Quac/em
d'Empúñes. Gaüses: Llibres
delSegle,2000,75p.
ESTEBA, Miquel.CaHa.deJa
pesca al turisme. (Palafrugell):
AjuntamentóePaiafrugell,
2001.215 p.
FERMONAL, Miquel Ángel; CABANA,
Óscar. Oloiia. Vait selles de
poesía a la Gamtxa. Olot:
Fundació Rere Simón, 2000,
325 p.
FONT, Jofdi. ¡Arriba e/campo! Primer frar\quisme i actituds pol¡tiques en /'ámí)/t rural no/dcatalé. Girona; Diputació de
Girona, 2001,410 p.
GARRIDO, Carlos. El cammanle tíe
Empúrm. Barcelona: Península, 2000. 237 p.
GENIS, Salvador.Enrfefensade
/'ensenyamentencata/á. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2000.557 p,
GUARDIOU,Rosa;MASSACHS,
Maria Uuisa (coord,). Tínc vuiíanlaanys 1920-2000. Santa
Colonia de Famers: Escola
Sant Salvador d'Horta, 2000,
135 p.

A Hinória i hisfliries de ¡a

fabriques, deis seus comerciants i

que lia treballac dunmc anys ai el

deis seu? exportadors tan comple-

nióii del sura i que ha es.nt secre-

ta que per si sola la justitlca ai^nes-

recerca. Girona: Ajuntament
de Girona, 2000,301 p.

ta obcL. luanola escriu aiiib el cap,

Surers de Catalunya, de la Fedcrj-

pero no oblida el cor, de manera

iió Espaiiyola i de la Confedera-

que acaba presentant-tios un Uibre

üió Eiircpe:i del Suro, no es pro-

an es fa e\'ident que el s.uro és la

poía ter una sintesi rediiccionisD.

seva passió i on -cotn passava

[t

sirió obnr tor de aiiiiiis. D'aqiii el

anib el Suro Gros del Mas Cania

CASTELLÓ
B'EMPÍiRlES

cicol del llibrí' que Ivi escrit. i

de Roinanya,

d'aquí també renoriiK' varict;ii:

Caziel. tema una forma alduci-

d'aspeca's que podem tríibar-lii;

nant, com un pop enorme que

que,

segotis

MALLORQUÍ, Elvis (coord.), fíiude(lots de la Selva. Girona: Diputació de Girona, 2000,96 p.

^

.-ir

.1
V

sorgia de la térra- no s'aiiiaga.

mosí i el iiord d'ltülia. L'edició i

sino que s'ensenya la comple.xi-

acunt esEudi de 29 textos trobn-

seva cultura, peh sais casáis o pels

tut de les coses.

seus casinos, i concinuant per les
característiques, per les reteréncie;:

Xavier Cortadellas

riáis d'aquesta vila, omple de saris-

i2h)

aspecte relacicinat anib aquén
nióii tan -a veg;ides- desconegut
coni nostre que Albert Juaiiüla na
liagi crnctat. N'ha tractat tants que

dents de Castelló d'Empúries i
copiats en diversos protücols nota-

¡TÍbució de les alziiies siircrcs.
1) i ti ci lili ene trobark'ni ali^un

dóreseos de final del seglc Xlll i
del pnmer tere del XIV, proce-

populara L> classÍL|uc5 i per la dis-

facció a tOLs aquells que s'mceresseu peí [iión de la roinanística.

Nous textos poétics
occitanocatalans

Aquests textos versificats, escrits en
una llengua poerica, una hñié que
tois entcnien. illtnnina un període

[iiolr iniprobablenieiil lil liaurñ

1'. "ii| t ! ; \ M l l •^. M-.i[llL-|

fose de la iiustra literatura, abans

cap lecior que no se'ii sorprengui

Poesía occitanocatalana de
Castelló d'Empúríes.

de la iníluéiicia mareada per

d'ini nioiiient. Juanola explica

Ill^[¡;ul i.i'l:>Hkli> íiMipiirdaiiL'SiJs.
P¡i;ikTes, 21III1. 4114 pü^iiK'i,

iiiolt i tbns els crebalJs de lleva i
borda e! lector corren! quan parla
de les seves propiemts o de la ILm.i
de siiro. pero s'hi reconcdia -i s'hi
reconcilia niolt b e - qnan tracta
del tr.iMSpon tradicional d'at|uesi:a
maténa, deis taps i de les assixiacions deis tapeni, de les aplicacions

MARQUES.Josep Maria, Per/es

a|íloiiierats o la [uecaniczació i els

de Girona, 2000.96 p.

POESÍA
OCCITANOCATALANA

del suio, pasSLint pels capera, per U

MARQUÉS. Salomó. Marti Rooret.
Waesíro, republicano y catalán. (s.L): El Colegio De Jalisco, 2001,126 p.

es|Jés/es. Girona; Diputació

k

des de les Uegendes a la hiítóna

artístiques del suro i, fiiis i tot,
d'aspectes que d'entrada poden
semblar Dn poc atractius coni els
canvis que hi ha hagut en aquesta
indi'istria. Al tinal. ta un esbós de

MARTÍ. Marc. Morell. Canells. Barcelona: Marc Martí. 2001,215 p.

la históna de les principáis empre-

NADAL, Marta. De foc i de seda.
Barcelona: Fundació Mercé
Rodoreda/ Instituí d'Estudis
Catalans/Edicions62.200l,
230 p,

institucioiis sureres, sitúa aquesta

ses i empresario del sector i de les
industria catalana en el conte^t
mundial i acaba anib una sinopsi

l'escola poética de Tolosa. Filis
ara, de textos qne s'apartessin de la
noniiariva tolosana noniés conei-

de prepanició del suro: quasi desLOZANO, Carlos; THURBOW.Clifford. Se>:e, surreaí/s/ne, Dalli
jo. Barcelona: La Magrana,
2001. 302 p.

Mligurl l'ii]iil 1 CdncUn

k

tan de TAssociadó d'Eiiipre?aris

ü que no s'hi interessi en iiiés
JORNADES ANTONI VARES. Imatge í

histérica i una relaciú de les seves

milinlria áci s\iro, Albert Juanola,

CRÍTICA

Deixant de banda les acundes edicions i reedicions que, amb criteris
tilológics e\igents, es publiquen
arreu del nión de les obres de
diversos rrobadoní. és niolt difícil
de presentar novetats en aquest
anibit. coni la que avui és objecte
d'aqiiesu bren nota. Es cractn d'nn
materi:ú ver^e, inedit, que deniostra coni la recerca en el canip de la
lilülogia és, encara, un caiiip niolt
fértil. Entenem per htieratura trobadoresca l'escrita en llengua provenga! des del seu origen flns a
Tarribada de TEscola de Tolosa
(segles X!I i Xlllj. en un marc
d'actuacio que abri(;ava els temtons de Catalunya, Provenida, Llengnadoc, Gascunya, .Alvémia, Lle-

xíeiii l'anomenat CiiUfiu/crL'f de
Ripoli. editar per Lola Uadia, sobre
el qua! Miquel t'njol assenyala
algunes sinidituds luiib Tobra circumstancial d'aqnests notaris eastellunins i els seus ajudants. LJltra
la importancia del valor literari
deis textos per si inateixos, els
poenies també interessen des del
pun: de vista lingüistic. .Aquells
lletrafcrits de Ca.stelló, que escrivien per entretenir uns niomeiits
de Heme, nianejaven un occita
arrificiós aiiib moks catalanisnies.
Cal dir que alguns poemes son
niés occitanitzats qne altres,
.Aquesta producció autóctona de
poesía escnta en occitá, a final del
segle Xlll i principi del XIV. al

CRÍTICA ^
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coiiicat d'Empúries. (ibrc LIII sígiiit
d'interrogants sobre els anibients
culturáis, la cnirisi!ii«iá d'jqucsts

El passat
i el present
d'un territori

trobadoresca per pan de noiaris
castellaiKiics entre els prococols
deis c[ii;ils s'han CX1ILIIII;U aqüestes
pecL'5, La diviTsitac dV-siils i de
composÍL"ioris obligü a pensar que

patnmonial.
Quan el CD ens arriba a les
nians i el posem en hniciona-

El patrimoni etnológk
del Montseny.

meni, un deis primers aspectes

CD-RÜMML-ditnt|M;lMusL'u
Emologiu dd MLimscny. Centrt; di;
l'roiiiotiü dt Cultura Popular 1 Tradiciciiul Cnmlana [GL'Mralit.it JLCstaluuyj). Gcnei2(XH.

sentado: les iniatgcs ¡ fotognfies,

que ens crida l'atenció és la seva
alta qu;ditat de disseny i de prela qualitat deis efectes visuais, el
so, els perits i elaborats detalls

l'obra í'íia d'ícribuir a mes d'un

Entre els anys 1995 ¡ 2001), e!

grlfics que acompanyen les diver-

autor. Eucre aquests bornes de

Musen del Montseny La Cabella,

ses pantalles... tot plegat mostra la

ploma dcsaqueii els noins de Bar-

sota Tauspici del Centre de Pro-

gran cura que s'ha posai en el dis-

tomeu Badle, l^ere Pemti, Pere de

moció de k Cultura Popular 1

seny i preparatió d'aquest pro-

Seira i Francesc Cervera.

Tradicional Catabna, va desenvo-

diicte i que. sens dubte, en digni-

Inpar un amb icios

fica el resultat final.

Segons Mjquel Pujol, la

2001 -f. i6ruj| Sy

xer els rosnlDts d'aquest inventan

sabetíi, rapreneniacgc de la retonca, b coneixcnfa de la liceratiiru

NOV'I .viiMii-ni.siMniu

projecte

El pas c a p
a la maduresa
TH.\LLA.

Fruita del temps.

coiieixeiifa d'aquest món poétk

d'inventari del patrimoni ecnológic

A través de les seves pantalles

supr.idialecta] va arrclar a Castelló

del Montseny. L'objecdu d'aquest

podreni introduir-nos en el fasci-

GmcoN.' de rondíi {19^5) i seguir

d'Empúries perqué s'hi dotiaven

projecte era coneixer amb detall

nant món de les fomies de vida i

amb Ci'iíi l'olor di- ¡a ierra nu'íla

un setíuit de causes favorables,

Tcvohició i les transforjuacions

la cultura al Montseny. Podreiu

(19^7), e! grup farnesenc Tralla

entre les qiials destaquen! l'influx

ctdturals de la societat i. al mateix

escoltar endevinalles i cam;ons

ha presenlat engnany el seu ter-

Pesprés de comenÍ;ar amb

de la política del uiouieut. la

temps, crear una base de dades per

populars. vcure exemples de

cer disc. En tots els aspectes, la

presencia sovimejada dejoglars al

lacihtar la gestió del patrnnom

sobria arquitectura loca!, coneixer

¡•niiía líi'/ lemps h una tl-uita ja

territori, el ki que Castelló tin-

etnológic d'aquest territori.

alguns deis jocs que jugava la

assaonada, i no només per la

Aquesta recerca va compor-

mainada i aprendre alguns deis

poma venncüa que dona imitat
gráfica al disc, sino espccialment

gues escoles de música i de retorica des de rinici de l'obni de la

tar que un sólid i csperimentat

oficis i tasques mes caracteristics

catedral, l'any 12fil, i la cir-

equip d'investí gado rs es dediques

del Montseny, Una fantástica

peí contingut de les lletres i

cumstáncia que els seuyors del

a temps complet 1 durant un

invitació que integra en un

també la seva dimeusió musical.

cotiitat afavorissiu la presencia de

seguit d'aiiys a recolUr, rcsseguir i

mateix producte diversió, conei-

Quan ja fa uns anys que es teñen

músics i trobadors ais seus pakus.

documentar tots aquells elements

semeut i respecte envers e! nostrc

vint anys, en molts cantautors es

Des de! darrer terf del segle Xll

que podieii integrar-se dins el

patrimoni cultural.

alguiis trobadors esinenten la cort

complex, il-limitat i abstráete

Cree que aquest CO és un

del conuat d'Empúries com a

concepte de patrimoni ctnológic.

bon exemple de l'obra de divul-

La investigació, vinculada

gació que pot generar-se a partir

centre difusor d'aquesta cultura.
Cal telicitar l'crudií mossén

molt estretament al territori de!

d'una recerca. El seu planteja-

Miquel Pujol per Tacurada trans-

Montseny, ha generat uny impo-

ment interactiu. de disseny acu-

aipció i rediciü crítica d'aquests

nent base de dadcs que, global-

rat, de iacil ús i sobretot molt

poemes {context, contingut,

ment. ens dona nova llum sobre

visual, sense grans textos ni carre-

métrica, llengiia), i Limbé rinstitiit

revolueiü de les formes de vida i

goses idees abstractes, fa d'aquest

d'Estudis EmpordanesQs per la

la cidtura en aquesta zona, albora

disc un producte atractiu, que

publicació d'una obra cabdal i

que proporciona un important

agradará al públic infanril i juvenil

rigorosa que marca utia fita en

suport per desenvolupar noves

-sovint oblidaf quan es tncta de

aquests npii; d'csnidis, i que liauria

recerques monográñques.

mostrar els resultáis de recerques 1

estat acoDlda amb els bn^os oberts

Es en aquest context que s'ha

investigacions- i que pot iiitro-

per qnalsevol centre imiversitari

d'ubicar el C D - k O M Pairiiimii

duir-nos a tots plegáis en el tasci-

de presrigi dedicat a la recerca en

eíiiiíí^ir ál Mtwlsmy que aquí es

naut món del descobrimeni de la

presenta i que, sens dubte, es uti

uostra propia cultura.

el canip de la tilologja románica.

ció que sbitetitza ¡ dona a conei-

havieii basa: la seva obra anterior, i aquesta revisió -sempre
convenient- pot descobrir nous
camins i nous modus poétics. A
moltes de les cancons d'aquest
disc es nota aquest mirar enrere,
la necessiiat d'adaptar-se a les
noves circunistancies, a descobnr
l'espai pnvat, a treballar la felicitat assequible, temátiques que
donen un cert aire íiuiniista al
conjmu del treball. Així, els dos
textos que signa Xavi Murcia,
Raiíjixi-mciit i P'iil(íriii ser (m\¡ iií,
incideixen justament en el transcurs deis anys i la dificnltat per

deis primers productes de divulga-

Pep Vila

torna un motiu habitual la re\'isió deis pressupósits en qué

Jordi Abella i Pons

reciclar els antics sonmis, mentre
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que n Scnsí- ¡u. de Minia VilasÍ5,

tes, com també ho tan els seus

r.^lt Emporda (la costa nord

gironines. Valls: Cossetania,

Tnlm componL'ni dfl ¡^riip cantn

dos altres grups, Samfaína de

empurdanesa), de Figueres al cap

2001,159 p.

I\inuH aLliilr. necesíiiri i tinal-

Coíors i La Cobleta de la Selva.

de Creu.s i e! Daix Empordá, Son

NOGUÉ, Pep. La cuina de íes ¡erres

ORS, Eugenid'(edilat per Xavier
Pía). G/osaríi90S-J9í9. Bar-

teiiK's L'strits pLT ]Í.OL;fr Vií.i, Li

celona: Quaderns Crema,

H.w/rií iíii'..!i¡-(i i A,¡Ui'S! nuui. fí

2001,801 p.
PADILLA. Jordi. Evolució urbana i
eóifícadó privada a Uoret de
Maróe 1850 a 1915. Uorelóe
Mar Ajuntamentde Uoret de
Mar. 2000,244 p,

espais que ens ofereixcn un ven-

niL'iK ;'.::oniplLTt. T,iinbé fls dos
Josep Pujol i Coll

i ens conviden a conéixer aques-

^

i'oiiif^Luifn en la ielicicac qLiini-

ta térra feta mire.

diaiía, |iossihle "en un ámbit
UKuk's: que cus pugiii acolliri'.
En cnn\'i, es ais qu-itre cexcos de
Xevi Plana'í oii queda lloe encara

La divisió en subapartats

Sortídes
en familia
per l'Empordá

contribueis a imprimir al llihrc
el seu to ágil.
Hi trobem "Excursions',

per a l'aventur.i. el íaherint, la
PROHIAS. Gerard. Deis estius. GironaiDIputaciódeGirona,
2001,177 p,

inceries.!. fins i roe per ais
records que tan riial. En tot.'; els
casos, pero, e^ camina cap ¡Í la

PUJAOES,Albert;PALÜ,Lluís:
ROQUE, Caries, BRUSI, David.
El vulcanisme de ia Selva.
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Les ínjMstícies socials
del franquisme
FONT I AGLl-ll'i.Jordl.

iArriba el campo! Primer
franquisme í actituds
polítiques en l'ámbtt rural
nord-catalá.
El). I)I|UI(;ILÍÓ LIC GÍTITI;].

«T-IOVllyi

dir, entre les comarques de I'Alc

ra comporta en la vida quotidia-

i el Daix Emporda. i eis seiis

ria, en imposar un non ordre

protagonistes principáis son eli

social basat sobretot en la con-

pedts i mitjans propieraris.

denma del passai repiiblicá mes

El Ilibre s'estrucruní en tres

recent i una total jerarquittació,

capítols: un comentan sobre el

amb el resukat d'una sociecat

niétode emprat en abordar una

marcada per un control exacer-

óptica inicrohistórica, el eoutext

bat i una repressió diaria a petita

social i politic de la zona estu-

escala. Per c o n t r a , també es

C,ko\u. 21.1111.

Aparéis aqiieít trebail d'invesci-

diada, i uns recidls biografíes

constata que el nou estat fran-

gació en uus teiiips, tal coni afir-

deis testimonis entrevistats. T,il

quista va buscar e¡ suport popular amb ¡3 celebració d'actes

ma Pere Ysas en d próleg. de

com

desmemoria pública sobre el

micTohistoria rebuíja les simpli-

din

Jordi

Font,

la

regim fninqiiista. El sileiici pai:t.ic

Lihcniáóíi, festivitacs religioses,

diversos (díes de la V"iaonii o áf la

comeídeix avni en el paper cen-

ficacions i pennet analitzar mes

en el inonicnt de la Tnnsició ha

tral del terror franquista, de

bé la complexitat, en un territorí

homenatges a victimes...) que

perinés la persistéiici,! d ' i m , !

carácter brutal i massiii en els

redui't. D'aquesta manera, cada

mobilitzaven els addicles i també

anys iniciáis de h Dictadura i

aspecte es relaciona amb el con-

desarticulaven la capacitat de

durant tota la seva trajectória.

texl internacional d'entregue-

resistencia duna majoria sotmesa

l'Eiiropa coiUemporánia, així

Pero només amb la repressió

rres, al mateix temps que, mit-

al silenci. Albora, fautor cambé

coni una visió simplista d'una

l'explicació de la durada del

iancant els exemples diversos

remarca Totensiva recatolitzado-

Catalunya sense fractures entrone

franquisme és insuficient. Per

deis pobles de les comarques

ra de l'Església.

de l'opressió fmnqnista.

aixó resulta primordial, tal com

gironines. s'ofereix una mirada

El Ilibre de J o r d i Font i

ha fet j o r d i Font, abordar les

des de baix que permet copsar el

Agulló. que va rebre la 11 Beca

actitiids poliriques i socials de la

que va significar la mscauració

d'ínvestigació

Ciéncieí

població, la construcció d'un

del Nuevo Estado,

Sociah del Patronat Francesc

deterniinat conseuíi, el cüneixe-

En el tercer apartai, Íes

conjunt de la població. El model

Eixinicnis, s'adsciiu al eorrent

ment de l'opinió pública st>bre el

entrevistes esdevenen interpreta-

intervencionista en l'ecoriomia i

liisioriograílc iegons el qual el

régiin. Perqué, entre d"altres

cions de biografíes politiques. o

el consegüent mercat negre van

fratiquisme és indescriafale del

aspee tes. sense les

actitiids

de trajeccóries vitaLs sota U Dic-

sumar algunes adhesions al fran-

concext europeii sorgit a partir

d'acceptació maniíesta d'alguns

tadura. L'aucor hi tipifica des de

quisme, sobretot d'aquest cani-

de 1918. En aqnest sentit, en el

sectors hauria estar impossible,

l'actitud d'adhesió incondicional

perolat familiar que ifobtenia

trebail es marquen sinnlitiuls

per exemple, administrar la

al régim (¡ns a díveníes tipologies

beneficis inimediats, pero van

entre les condicions de l'Espa-

repressió amb tanta ehcácia

de passivitat (condescendent,

condemnar una gran pare de la

nya del primer Krt; del segle X X

(calien demmciauts, cestimonis i

condicionada per la por, l'aco-

població a l'escasseíat i a la inac-

i la situació d'altres p.iísos enro-

complicitats passivcs).

modament

mirada benvolent cap a una de
IcN diíTadures mes dure? de

en

peus a la mateixa ¿poca, considerant el feixisme un teiionien
d'abast europeu on el franquisme s'inscriu anib tote^ les seves
parcicularitats -entre d'altres, nn
gens menyspreable suporr de
masses i nn paper clan de
l'Esíflésia católica en la legitimació idet)lógica de] rcgim.

Amb la lectura d'aquest Ihbre ens adoiiem de la situació
d'abiis i aprofundiment de les
injusricies socials en qué vivía el

inicial

cessibilicat ais productes de p r i -

rebuig.,.), niolt mes enllá de la

mera necessiCat. Tal com afimia

penode conegnt com el primer

dicotoinia franquisles/antifran-

l'aucor, en el marc de la comple-

franquisme 1\939-Í9S9].

ecapa

quisces. La font oral li permet

xitat de les relacions socials, les

marcada en el a m p per la tot.il

també experimentar les transfor-

proclames del N u e v o Estado

intervenció sobre tot el cicle

macions experimentades en el

foren assumides majoricáriament

productai i comercial (que pro-

llenguatge, l'imaginari coMectiu,

- n o sense contradíccions- per

picia

la simbologia, etc.

pare d'aquesia població nmil en

L'estudi queda l i m i t a i al

l'aparició

del

mercat

negre), al cosDC de l'extensió de

des d'un

A partir de la documentació

la repressió, que incidia en cots

generada pels cossos de segure-

Filis ara, en general i també

els ambics de la societat. Peí que

cat, l'Església católica, la premsa

a Catalunya, en el canip de la

fa a l'ús de les fonts oráis, eí tre-

oticial. les entitats locáis (ajunta-

bistoriograña s'ha p r i o r i t z a t

bail es c i r c u m s c r i i ! a l ' a m b i t

ments, delegacions de F E T -

¡"estndi de l'oposició, la resisten-

geografic situat entre els cursos

lONS, Hermancbdes...), es des-

cia i la repressió franquista. Es

baixos deis nus Pluvia i Ter, és a

criueii els can\Hs que la Dictadu-

un context de resignació, indiferencia i acomodament,

Silvia Aiemany
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