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El dossier d’aquest número, titulat «Camins de l’aire» 
i coordinat per David Garcia Algilaga, ressegueix la 
història dels primers vols a les comarques gironines 

i traça una panoràmica dels diferents artefactes que, des 
de les altures, ofereixen una panoràmica completament 
diferent a la que s’obté a ras de terra. Al número 245 de 
la Revista, Josep Pujol parlava d’un tema força relacionat 
amb el contingut del dossier: els 40 anys de la inauguració 
de l’aeroport de Vilobí d’Onyar. I deia: «Al cap dels anys hi 
hem anat fent les paus, amb aquest quist que va néixer al 
pla de les Bòries i va esclafar dotze cases de pagès, tres rajo-
leries, un prat amb joncs i maduixes silvestres i un enorme 
bosc de roures, alzines i pins amb els seus bolets correspo-
nents». El dossier també es pot complementar amb l’article 
que Jordi Pujiula va escriure al 237 sobre el camp d’aviació 
de Martís –«Tingué prou activitat a les acaballes de la guer-
ra civil, i després d’un parèntesi a la postguerra tornà a fun-
cionar entre 1944 i 1961 com a aeròdrom militar»– i amb 
el que Josep Clara va dedicar al 188 a l’aeròdrom de Celrà.

Pel que fa al reportatge sobre la variant de Sant Da-
niel, és una bona oportunitat per recordar el que escrivia 
Miquel Macias al 212 sobre la variant de Castellfollit de la 
Roca: «Els factors ambientals i ecològics no determinen 
ni influeixen de manera significativa en l’elecció del nou 
traçat d’una obra viària. És obvi que a Castellfollit hi havia 
altres opcions de traçat amb molt menys impacte ecolò-
gic que el finalment executat».

Així mateix, l’article en què Montse Gispert-Saüch 
aprofundeix en la figura de Joan-Josep Tharrats, fundador 
de Dau al Set, es pot relacionar amb el que Víctor Gay va 
publicar al 212, on afirmava: «Un seguit d’incomprensi-
ons, silencis i manca de sintonia han allunyat, tal volta 
definitivament, la creació de Tharrats de la ciutat que el 
va veure néixer».

Finalment, el text de Dani Vivern sobre el poblat ibè-
ric de Sant Julià de Ramis pot complementar-se amb el 
que Francesc Burjachs va escriure al 106 sobre el poblat 
ibèric de la Palomera, a la Garrotxa.
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Til Stegman, 
l’alemany més catalanòfil 
 

Eduardo Masferrer, 
pare de la fotografia filipina>> Sant Esteve de Caulès.
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