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El naixement
d’una nova col·lecció
MARTA PI VÁZQUEZ
Els conceptes memòria històrica i
patrimoni cultural estan a l’ordre del
dia. En qualsevol mitjà de comunica·
ció podem sentir o llegir usualment
aquests termes i, en molts casos, no
sabem ben bé a què es refereixen. Són
conceptes que per a molts es presen·
ten abstractes, sovint emprats per de·
finir realitats massa globals per podernos-hi sentir identificats. Tanmateix,
en el si d’aquests dos termes hi rau el
nostre passat i el que podríem definir
com el nostre ADN històric comú. La
memòria històrica, el passat recent
encara latent en la societat, i el patri·
moni cultural, que freqüentment dóna
personalitat a la nostra terra, constitu·
eixen el que ens atorga una identitat
col·lectiva diferent a la dels altres; el
que ens fa sentir alguna cosa més que
veïns davant dels forasters.

El naixement del municipi de
Santa Cristina d’Aro (1854-1868)

Col·lecció Estudis Cristinencs, 1. Ajuntament
de Santa Cristina d’Aro, Servei de Gestió
Documental i Arxiu. Santa Cristina d’Aro,
2008. 107 pàgines.

Les polítiques culturals actualment
s’esforcen a recuperar la memòria his·
tòrica i a gestionar el patrimoni cultural
per tal que aquest pugui trobar un lloc
en la societat amb què conviu i la qual
l’ha de llegar als seus descendents. En el
context de les noves directrius culturals
s’emmarca la col·lecció per a la divul·
gació de la història local que promou
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro a
través del Servei de Gestió Documental i
Arxiu, una col·lecció amb periodicitat bi·
anual que vol apropar-nos al patrimoni
cultural local sota la denominació d’Es·
tudis Cristinencs.
El número 1 de la col·lecció porta per
títol El naixement del municipi de Santa
Cristina d’Aro (1854-1868) i està dedicat
a l’aparició del poble a mitjan segle xix.
La lectura del llibre és lleugera, didàctica
i senzilla, amb diversos capítols reforçats
amb quadres explicatius, il·lustracions i
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Històries
amagades
de les Gavarres

Un manuscrit trobat en unes
obres de rehabilitació al
Barri Vell de Girona porta
el lector a l’època de la
guerra del Francès. La nova
aventura d’aquest escriptor
de gènere, protagonitzada
pel periodista Oriol Rovira, se
situa en una ciutat assetjada
per l’exèrcit francès.

JORDI GAITX i GERARD FOGUERAS

El periodista guixolenc aplega
en aquest llibre un seguit
de contes que, en paraules
de Màrius Serra al pròleg,
semblen «escrits en dies de
pluja amb música de fons
per espantar la melangia
que ho impregna tot». Hi
proliferen els vehicles a
motor i la carretera. Alguns
són microrelats.

Biblioteca Lluís Esteva,
Consordi de les Gavarres.
Girona, 2008. 187 pàgines.
Un amè i documentat
recorregut per antigues
i singulars històries del
massís de les Gavarres.
En aquestes 17 històries,
complementades amb
fotos, hi surten castells,
cavallers i pagesos.

gràfics. En destaquem l’apartat final, on
s’incita el lector a anar més enllà d’aques·
ta primera aproximació a la història lo·
cal i se li ofereixen recursos bibliogràfics
i documentals per poder aprofundir el
tema tractat. Mitjançant aquestes refe·
rències, l’Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro difon i obre les portes del seu fons
documental a tots aquells que estiguin
interessats a ampliar els coneixements
del llibre; una manera interessant de fer
dels fons documentals municipals una
eina de consulta a l’abast de qualsevol
ciutadà o ciutadana.
Aquest tipus d’iniciatives locals re·
forcen i donen sentit a les actuals línies
d’actuació cultural que es promouen des
d’esferes internacionals. El suport muni·
cipal és necessari per poder preservar la
història local. Esperem que aquesta col·
lecció tingui una llarga presència en les
nostres biblioteques.
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Arxiu Històric de Girona,
Arxiu Comarcal de l’Alt
Empordà, Associació de
Familiars de Represaliats
pel Franquisme. Figueres,
2009. 47 pàgines.

Societat d’Onomàstica
i Institut Cartogràfic de
Catalunya. Barcelona, 2008.
214 pàgines

Opuscle que complementa
l’exposició dedicada a
rememorar els 70 anys dels
primers consells de guerra
de les comarques gironines.

Un compendi de noms de
cases, de carrers i veïnats, de
paratges i peces de terra... Un
treball més de caire lingüístic
que no pas històric que recull
i encomana la fascinació pels
noms dels llocs.
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