
Vincle d'unió 
entre els cerdans 

tra de rhumor i la ironía que ja 
trobávem en llibres anteriors, El 
passeig és, també, un bon pretext 
per a les digressions. Rigau s'atura 
sovint per donar-nüs el contrapunt 
llegendari o historie d'un Indret de-
terminat, aixi per exemple. arribats 
al puig de Sant Martiriá ens d iu: 
«Fins aquí la tradició i la pietat. 
amb missatges de pau. La historia 
pero, s'enfilá al puig amb la Guerra 
del Francés. Els napoleónics con-
vertiren el convent en fortí. Lexér-
cit espanyol, quan pogué, el de
rruí,..», En la descripció d'un pai-
satge tan a la mesura de l'home, 
les cites literáries no podien faltar-
hi, així en aquesta volta ens acom-
panyen des de Verlaine i Machado 
fins a Fages de Climent, Verda-
guer, Riba... passant peí sempre 
inevitable Josep Pía, 

Aquesl Ilibre. il-lustrat amb una 
setantena de fotografíes de Miquel 
Raur i ch , és. en de f in i t i va , una 
excel-lent eina per conéixer l'es-
tany de Banyoles. des deis seus 
orígens fins les darreres transfor-
macions «olímpiques», sense obli-
dar l'aparat llegendari que tanca, 
significativament potser. la volta. 
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A
profitanl la celebració 
del IX Col' loqui Inter
nacional d'Arqueologia 
de Puigcerdá. ha estat 
presentat el número 1 
de la revista Ceriiania. 

Ceritania. Quaderns d'Estudis 
Cerdans ve a omplir el buit que hi 
havia peí que fa a publ icacions 
d'estudis relacionats amb la co
marca cerdana entesa com una 
unitat geográfica natural sense cap 
ratlla fronterera artificial. 

No és pas cap casualitat la pu-
blicació d'aquesta revista, perqué 
tant el Groupe de Recherches Ar
chéologiques com l'lnstitut d'Estu
dis Ceretans son dues entitats que 
des de fa diversos anys es preocu
pen peí coneixement i divulgació 
del patrimoni cultural de la Cerdan
ya a partir deis primers pobladors 
d'aquesta comarca. Son ben sabu-
des les tasques d'investigació que 
ambdues entitats porten a terme 
dins deis seus ámbits respectius 
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aixi com les diverses col-labora-
cíons. pero aqüestes mai s'havien 
plasmat en una publicado com la 
que avui ressenyem. 

La revista Ceritania no sois 
neix amb la voluntat de divulgar 
els estudis procedents de l'ámblt 
cerda sino, tal I com ha dit el presi
den! de la Generalitat. que dedica 
unes paraules a la presentació de 
la revista, «com a eina intel'leclual 
i vincle d'unió entre els cerdans 
avui dívidiís entre dos estats». El 
contingut de la revista referenciada 
está format per 10 articles amb les 
seves corresponents il-lustracions 
a mes de Notes i Bibliografía Ge
neral referent a Cerdanya publica
da úlíimament. 

L id ioma deis articles que for
men el con t ingu t co r respon al 
propí de l'autor i que el Consell de 
Redacció ha establert entre cátala 
i francés, encara que a l'encapga-
lament de cada article es faci un 
petit resum amb l'idioma diferent 
en qué está escht l'article (francés 
o cátala). Per completar aquests 
resums també s'ha introdu'ít l'idio
ma castalia. 

En definitiva, els editors-promo-
tors de la rev is ta han in ten ta t 
donar les máximes facil i tats per 
aquells idiomes que habitualment 
es parlen en els ámbits cerdans i 
que també son propis deis dos es
tats que teñen sola la seva admi-
nistració la Valí de la Cerdanya. 

De presentació excelient i acu
rada impressió, el número 1 de 
Ceritania com dé iem abans té 
l 'honor d'omplir un buit que co-
mengava a ser preocupant. 

Rosa M. (íiirri^a 
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