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A més d’incloure una radiografia de la seguretat a les co-
marques gironines, el dossier d’aquest número de la Revis-
ta, coordinat per Tura Soler, conté diversos exemples de 
delictes comesos al nostre territori. Qui vulgui assolir una 
major perspectiva de les actuacions de la policia catalana 
pot recórrer a dos textos de l’hemeroteca. El més actual, 
signat al número 242 per Rosa Negre, fa referència al paper 
desenvolupat pels Mossos d’Esquadra; el més antic, publi-
cat per Víctor Gay al 196, parla de «la primera policia auto-
nòmica de Girona: els tiradores de la Diputación».

Pel que fa a l’entrevista de Xavier Cortadellas al lli-
breter i activista cultural Joan Miquel Touron, que durant 
molts anys va ser propietari de la Llibreria Catalana de 
Perpinyà, pot contextualitzar-se amb el dossier que, al 
número 268, Joan Peytaví va dedicar a la Catalunya Nord, 
en què es plantejaven «reflexions massa dures sobre un 
país massa tou». El magnífic reportatge fotogràfic de Pere 
Duran sobre l’estany de Banyoles pot ser una bona opor-
tunitat per recuperar articles que aprofundeixen en les 

característiques d’aquest espai natural. Al número 151, 
amb motiu de la celebració de les proves olímpiques de 
rem del 1992, Carles Abellà se centrava en la restauració 
de l’estany, mentre que, al 147, el llavors cronista oficial 
de Banyoles, Antoni M. Rigau, proposava fer-hi una volta 
carregada d’història i lirisme.

La biografia de Jaume Ministral elaborada per Joan 
Manuel Soldevila i l’escrit memorístic en què Narcís-
Jordi Aragó recorda el bon humor de l’escriptor i peda-
gog gironí, que es publiquen cent anys després del seu 
naixement, poden ser complementats amb el dossier 
que vam dedicar-li al 194, en el qual la seva germana 
Maria Carme el descriu com «un gironí de soca-rel que a 
Barcelona era un arbre trasplantat». Finalment, el perfil 
del matemàtic de Besalú Josep Varela pot ser una bona 
excusa per capbussar-nos en l’obra de dos altres mate-
màtics de relleu: Ferran Sunyer (al 279 en parla Màrius 
Serra i al 199, Joaquim Gelabertó) i Lluís Santaló, retratat 
al 198 pel mateix Gelabertó.
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Escriptors anglesos
a la costa brava  
Els capellans 
i la segona república 

Francina Boris, 
i la ràdio a Girona
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>> La Costa Brava (es pot veure 
Calella de Palafrugell i Llafranc).


