
6 > revista de girona  310

Carreteres perilloses | Ja fa temps 
que els alcaldes de la zona de l’Em-
pordanet van reclamar una actua-
ció urgent que faci més segures les 
carreteres que connecten Torroella 
de Montgrí amb la C-66 (passant per 
Parlavà i Serra de Daró), d’una banda, 
i l’N-II (passant per Verges i Cervià 
de Ter), de l’altra. La Generalitat (la 
d’abans del 155) s’havia compromès 
a tirar endavant el projecte i suposem 
que el nou govern mantindrà la seva 
paraula. Però aquestes dues vies no 
són les úniques de la zona que neces-
siten una solució urgent. La GI-644, 
de Serra de Daró a la Bisbal d’Empor-
dà passant per Ullastret, i la GI-651, 
de Canapost a l’encreuament amb la 
C-31 (de Torroella a Pals) també són 
exemples de carreteres perilloses. 
Malgrat que registren menys volum 
de trànsit que les anteriors, presen-
ten uns desnivells i una calçada es-
treta que sovint converteixen en una 
activitat de destresa el pas simulta-
ni amb camions o autocars. Caldria, 
doncs, fer una revisió viària global en 
aquesta zona.

L’ALT
EMPORDÀ
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Els Dalí de Figueres | La mostra «Els 
Dalí de Figueres: La família, l’Empordà 
i l’art» es pot visitar gratuïtament al Mu-
seu de l’Empordà fins al 4 de novembre. 
El llibre homònim en compendia les 
il·lustracions i la informació: olis, dibui-
xos, manuscrits, cartes i fotografies. Un 
total de 135 documents i treballs fins ara 
desconeguts de Dalí i sobre Dalí hi són 
exposats. Són el resultat d’anys d’estudi 
i investigació que ha culminat la Dra. 
Mariona Seguranyes, gràcies al treball 
de la qual es descarten tòpics que s’han 
anat repetint per ressituar el pintor, la 
seva germana i, sobretot, el pare (el no-
tari Dalí) a la Figueres on van residir i 
al Cadaqués que freqüentaven. La in-
fància i l’adolescència del futur geni; la 
col·laboració incondicional de tota la 
família per tal que prosperés en el camí 
de l’art que havia emprès; els ajuts de 
tot tipus que mainadera, àvia, mare, tia, 
germana i pare li van prestar... L’exposi-
ció un dia es desfarà, però el volum de 
Seguranyes quedarà per conèixer noves 
hipòtesis sobre el pintor.

Novetats emporitanes | El litoral 
d’Empúries era molt diferent a l’an-
tigor. Els grecs, que hi van arribar al 
segle vi aC, van construir el primer 
poblat en una illa que avui és el po-
ble de Sant Martí d’Empúries. Des-
prés van erigir una altra vila en terra 
ferma, el que avui són les populars 
ruïnes emporitanes. Amb els segles, 
la sorra empesa pel vent i els corrents 
marins va anar lligant l’illa a la costa, 
i aquesta arena també va sepultar la 
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La recuperació d’espècies | La recu-
peració d’espècies autòctones sempre 
és una bona notícia, tant pel que fa al 
rescat d’elements de l’hàbitat natural 
en perill de desaparèixer com per l’al-
truisme que demostren les entitats que 
s’hi dediquen, en un món cada vegada 
més preocupat per l’aspecte material. 
En els últims mesos, el Grup de Natura 

Sterna s’ha dedicat a fer un seguiment 
de deu polls de falcó pelegrí a la zona 
desmantellada de la via ferrada de 
Sant Feliu de Guíxols (temps enrere, 
s’havia projectat ampliar-la), cries de 
parelles reproductores censades a Sant 
Feliu, Palamós i Calonge. El falcó pe-
legrí és una espècie catalogada com a 
propera a l’amenaça d’extinció a causa 
de la pressió antròpica, i la seva recu-
peració, però també la d’altres classes 
d’ocells (òliba, xoriguer, àliga cuabar-
rada, duc o corb marí emplomallat), és 
un clar indicador, segons els experts, 
de bona salut ambiental. Almenys per 
aquesta banda, i a petita escala, sem-
bla que hi ha esperança.

cròniques

>> Mariona Seguranyes, autora d’Els Dalí 

de Figueres, fulleja un exemplar del llibre. 
(Autoria: Joan Ferrerós)

part d’aquell primer poblament grec, 
que tenia cases i magatzems alçats 
a tocar del mateix cèlebre moll. Una 
forta tempesta el proppassat març va 
deixar al descobert aquestes pedres 
i, abans de tornar-les a enterrar per 
garantir-ne la conservació i per resti-
tuir l’aspecte habitual de la platja, les 
arqueòlogues Marta Santos i Anna M. 
Puig les han estudiat per poder com-
pletar el coneixement que anem aple-
gant d’aquells grecs de fa 2.600 anys.

La Costa Brava, perla desconeguda | 
Segons Antoni Tió, president del Barce-
lona Clúster Nàutic, per als iots de gran 
eslora (superiots, de 24 a 80 metres, i  
megaiots de 80 metres en amunt), els 
ports costabravencs (la perla desco-
neguda, llevat dels selvatans de Tossa, 
Blanes i Lloret) són en realitat els em-
pordanesos: les nombroses dàrsenes i 
rades que hi ha entre Sant Feliu i Port-
bou. Per a aquests bastiments, a fi d’aca-
bar amb el desconeixement de l’atractiu 
de la costa batejada per Ferran Agulló, 
s’ha teixit una aliança entre el Costa 
Brava Yacht Ports i el Barcelona Clúster 
Nàutic, els vaixells del qual solen fonde-
jar als ports de la capital i de poblacions 
properes. A més de la base portuària de 
Barcelona i rodalia, es tracta de facilitar 
als iots de gran eslora estivals, autòc-
tons i forasters, els molls de la Costa 
Brava com a destinació per fer-hi excur-
sions i estades. Cal tenir presents dues 
dades: fa cinc anys pràcticament no hi 
havia embarcacions d’aquest tipus, i 
ara n’hi ha quaranta en construcció i 
seixanta navegant; a més, a França l’Es-
tat les crucifica amb impostos i arriben 
aquí cercant aixopluc fiscal.

>> Cries de falcó pelegrí.
(Autoria: Grup de Natura Sterna)


