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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
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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

