
ireballs d'altres, se'n serveixen, els citen i els 
mil loren per la majcr envergadura que donen a 
tots els punts que ha calgut tocar. A i x i , l'obra 
obté aquella plenitud que, sempre subjecta a 
noves troballes, pct desitjar-se ara com ara. És 
com enciclopedia de totes aqüestes contrades 
on tots els temes en llur grandesa i en llur hu-
mi l i ta t , coneguts en general o privatius d'un 
nombre reduít, han merescut favorable aco-
l l iment. 

L'ampli tud de temps i de temes en tan una 
obra sense parió, i será per ara i tant la millor 
font d' informació per ais qui s'hi interessin per 
necessitat o peí plaer de fer com una excursió 
ideal a Besalú, a tot el Besalú d'ara i de tots 
els segles així com ais índrets evocadors deis 
seus voltants. 

Sovint el text és deccrat de bells dibuixos 
a la ploma que Til-lustren deliciosament. El l l ¡-
bre, imprés en paper setinat, ultra les moltes 
illustracions susdites, compta encara amb dues-
centes treanta-dues d'índole diversa, que pres
ten major interés i no pas poc encant a aquest 
volum, que esdevé una singular aportació a la 
collecció editada per la d iputado gironina, que 
aixi patrocina l'estudi de les seves contrades i 
de la seva historia. 

La paraula catáleg no ens ha de fer pensar 
en una enumeració. Ací el catáleg val tant com 
recopilació de tot el que se sap i es pot dir 
sobre cada aspecte. Hom hi té molt a aprendre, 
hom hi té molt a delectar-se. 

Cal fel ic i tar els autors i els protectors de 
tan bella obra, de fet única per ara, sense 
meny-prear d'altres treballs certament estima
bles. 

Nolasc Rebull 

2 - NOTES BREUS 

D A L M A U i CASANOVAS, Jaume: Estudi sobre 
el nom de Vall-Mobrega. Girona, Colla Ex
cursionista Cassanenca, 1975. 1 íu l l . 

Breu estudi sobre el topónim Vall- l lobrega, 
poblé de! Baix Empcrdá, ci tat «Valle Lubrica» 
en documents antics. L'autor revisa Topinió del 
diccionari Alcover-MoM, la de Moreu-Rey i la 
de Joan Coromines, i proposa una solució di fe-
rent a la d'aquests estudiosos de la toponimia. 
ValMlobrega, segons Dalmau, vol dir «Vall-
roja» o «Valí de térra roja»^ car pensa que la 
versió medieval «Vallis Lubrica» representa 
Tenlla^ entre un pr ist im i antiquíssim «Vallis 
Rubrica)> i el nom actual. 

ROVIRA i V IRGIL I , An ton i : Els darrers dies de 
la Catalunya republicana. Barcelona, Curial , 
1976. 193 pagines. 

Crónica personal sobre la retirada cap a 
Vranqa, escrita per primera vegada i'any 1939 
i publicada a Buenos Aires el 1940. Bona part 
del Ilibre és centrada a les terres gironines (Gi
rona, Olot, Cantallops, Agullana, etc-) i per 
aquesta rao hi son nombroses les referéncies 
sobre personatges gironins ben significatius en 
aquells moments. 

Testimoni directe deis fets que recorda, Re
vira i Virgi l i no pretén donar-nos una vlsió ge
neral de l'éxode, que conegué altres moments 
i situacions dramátiques, sino senzillament pre
sentar-nos un conjunt de detalls i d'anécdotes 
que ajuda a conéixer una part, si mes no, de la 
tragedia deis polítics vencuts, que no foren evi-
dentment els únics derrotats. 

J. C. R. 
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