
sobre el medi lisie amb les refcréncies de l;i mj-

llíir bihli(igrafi;i sobre ¡iquest tema, no pas fácil 

de desenvolupar per la gran quanticat d'apnrta-

cions d'especialisces. 

El scgon capítol és la població, la seva evo-

lució, característiqucs, reparrimcnt i les seves 

[endéncies de tutur. 

El tercer capítol, el que tracta del sector 

agrari, cree que és el mes rrebalhit, el que de-

mostra mes el proiund coiieixement del tema 

per part deis autors. 

El quart capítol tracta el sector secundan, 

amb algLines petites aportacions for^a origináis, 

no pas sempre localitzablcs en aquest tipus de 

monosrafics; com, per exempie, algunes dades 

sobre el control de les empreses. Aquesta part 

pot ser una de les que mes poden variar en el 

futur proxim, ja que, com aíirmavcn els auturs 

en l'acte de presentado, «com a conseqüéncia 

de Tactual procés de tancamenr d'algunes em

preses i la venda a capital extern d'altrcs. la si-

tuació del Pía de l'Estany en els propers anys, 

quan es doni la recuperació económica, pot va

riar considerablcment». 

El cinqué capítol ens presenta el sector ter-

ciari, especialment el comen; i el turisme; els 

autors aposten per una especialització del Pía de 

l'Estany en turisme i oci, com una de les millors 

vies per a un desenvolupament económic de la 

comarca. 

El sisé capítol ens dona una descripció de 

la siruació de l'en.scnyament i la sanitat a la co

marca. 

El capítol seté torna a ser un deis mes inte-

ressants del Ilibre; tracta de Tordenació del tcm-

tori i Turbanisme, i fan una bona análisi de la 

xarxa viária com un deis principáis factors que de

terminen el sentit del desenvolupament econó

mic comaroil. També ens presenta unes dades poc 

nomiais de trobar i molt interessants per entendre 

l'urbanisme: els preus del sol a la comarca segons 

TLIS. Cal valorar molt aquesta iníormació només 

possible d'elaborar apr(i.\imativament i a través 

d'enquestes. 

Els darrers capítols, com he dit anterior' 

ment, son els mes estrictament económics; trac-

ten de les hisendes locáis, la renda i el prtxiucte 

generat a la comarca. 

El ría de TEstimy no és fácil de delinir; d'una 

economía diversa, com es titula e! Ilibre, és una co

marca [.xítita on, segoii'; els autors, les vocacions del 

tenitori se superposen, un, d'una banda, la princi

pal xarxa viaria recentment renovada i. d'altra, la 

proximitat a Girona, afavoreixen noves dinami-

ques de localitjació económiques i poblacionals. 

Davant aqucsts reptes de futur, l'obra rigorosa, 

metíxiica, molt l'ien dtMumentada es con\'erteíx en 

ineludible per a L|Lialsevol ]iosterior estutii parcial o 

total de la comarca. 

Rosa Maria Medir i Huerta 

Historia 
d'un conjunt únic 

P
er ais palafruyellencs, evocar 

cap Roig és evocar la suggesttó 

que ens produeixen els rodáis 

marítims del nostre poblé. 

Aigua Xelída, Tamartu, Sant Se-

bastia, Calelia, etc. Les platges i el roquisser tan 

íntimament Iligats a la vida iliure d'un temps 

que ha tugit. Les menjades de garoines sobre les 

roques arran de mar. Un vinet carregat de mali

cia i una sumptuosa paella de serrans i geluvies 

amb una plata d'amanida de ceba, tomaquet i 

pebrot. Tot deliciosament men^ívol Menjars 

que havien fet les delicies deis déus antics del 

nostre mar. I tot s'acabava amb cants i rialles. 

Eren hisrories de quan la gent anava a peu. 

Cap Roig era un bloc mes teréstec, embos

ca!, amb parets seques amagades per la vegeta-

ció. eren parets d'abans de la fiMoxera. Els pins 

entre la pinassa. Pero el veritable cap Roig és 

un penyal tallar vertical, de color de mangra es-

quitxat de vermellós amb vetes negroses, que 

s'endinsa en la mar blava, ccim la proa d'un vai-

xell alteros amb certa majestat, Quan fa bon 

temps la placidesa de la cala d'en Massoni és 

Com un racó del paradís. Els pins i el roquisser 

s'emmirallen en les aigües de colors rutilants. 

OlLiBONANCIA,Miquel 

Cíi¡) Roig, 
El nostre patrimoni, 

Caixa de Girona, 

Gironal992 

Passat cap Roig, no gaire lluny, es pot dir que a 

quatre cops de rem, hi ha la font Morisca. El 

crit és tota una llegenda potser d'arrel histórica, 

quan una noia del mas Gall va ser raptada per 

uns bergants del litoral áfrica i el seu crit pene-

trant, d'una agudesa dramática, es va sentir de 

Calelia. Aneu a .saber la realitat entre la histo

ria i la llegenda. Tot és possible. Dones bé, el 

Ilibre de Gil Ronancia, un veterá del periodis-

me gironí, ens ta una ressenya minuciosa deis 

voltants de cap Roig, de les trobades arqueoló-

giques i de la famosa batalla de les ¡lies Formi-

gues. Es im resum historie per situar el castell 

de Cap-roig en el seu ambient. Va ser l'any 

1923 quan es va produir el miracle, i, lenta-

ment, al feréstec paisatge de Cap-roig bi apun

taren unes edificacions i uns jardins que esde-

vindrien amb el temps una puní meravella. Gil 

Sonancia ens dcscriu amb un estil sobri la veri

table historia del castell i els seus jardins, i fa 

un resum de dades biográfiques deis senyors que 

varen fer possible aquest prodigi. Perqué tot e! 

conjunt arquiíectónic amb la creació del pai

satge enjardinat que Penvolta només pot ser 

pensar i realitzat per persones d'una gran sensi-

bilitat, d'una veritable passió estética, amb una 

voluntat creadora indestructible. Cal una visita 

detinguda perqué hom es faci carree del fabu-

lós, admirable i sorprenent prodigi. 

Potser un deis grans encerts que ha tingut 

la Caixa de Girona és l'adquisició d'aquest con

junt i'inic de la Costa Brava. El periodista Gil 

Sonancia ens dcscriu amb precisió totes les ges-

tions que es varen fer per arribar a Iligar caps per 

tal que els senyors Woevowsky poguessin realit-

:ar el projecte que era la íMusió de la seva vida. 

Un encert que és una campanada que ressona en 

el cor de les persones .sensibles. Gil ens fa una 

descripció detallada deis jardins en totes les esta-

cions de l'any A rhivem amb el cel ennuvolat 

teñen una íon^a dramática, quan el mar esvalotat 

es ta sentir amb ressonancia sorda i monótona. 

Pero, abans de l'esclat de la primavera, ja apun

ten les mimoses. En pocs dies uns groes intensos 

comencen a envair el paisatge. Son grtKs mati-

sats per les diverses especies de mimoses. Des-
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prés, la fiilguració florLil csclar;i jiloriiisa enire 

líenciscos, hmcs, rDmaní i fiirit;(ila. A l'cstiu cal 

lcT-h¡ una llarga passejada i, pels camins, quan 

baixcn vers els penya-segats, poden veure entre 

els pins unes veles hlanqLie,s enjojíassades sobre 

les onades. L'espectacle és un pur encane. A la 

Cardo: les fullcs atjiifen aquell cokir verd Cnrrat. 

La inalenconia tardoral s'imposa lentanient, els 

arbres perden les hilles pero scmpre hi ha flors de 

[emporada que lan la impressió de b conrinuítat 

de la vida. El cicle floral es repeteix cada anyada, 

perqué hi ha mans Je jurdiners experts que vet-

llcn a íi que tot sembli cspuntani. 

Cal dir que ens mancava el Ilihre que ha es-

crit l'aniic Gil Bonancia. Omplir aquesr huir 

amh un Ilihre que ens Jescriu un deis paratges 

mes imeressanrs per la seva bellesa de la noscra 

Costa Brava era peremptori i s'imposava. 

Josep Martinell 

g E}Garbefí40 
160 pagines 

•diáens 

62 

Santiago Rusiñol 

Teatre 
simbolista 

Les obres mes sígnif icatives de 
I'avantguarda literaria de la seva 

época, truit del "programa ardent 
d'un verdader artista sincer i sense 

fre"(J.Yxart). 

de Milu Casacubcrla 

Arxius, pedagogía i 
dinamització cultural 

R
amón Alherch, arxíver en 

cap de rAjuntament de Bar

celona, i Joan Roadas, arxiver 

municipal de Girona i coor

dinador de Cultura de 

rAjuntament de Girona, acaben de publicar, en 

el número 111 de la coblecciñ ikerlanak del (Cen

tre del Patrimoni Documental d'Euskadi, un Ili

hre sobre la funció cultural de l'arxiu, treball del 

qual ja ens havien ofert un tast a la RL'RSM áa 

Caiaiwvja 26 (1989), Aquesta publicació és una 

mostra mes de! nivell capdavanter de l'arxivísti-

ca catalana, i entre aquesta la jjironina, en la re-

novació de Tofici i la preocupació per íes noves i 

vclles problematiques que suposen el reconeixe-

ment d'iina tasca que depassa amh cscreix els 

murs del mateix arxiu. 

El tema és novador, a nivell cátala i a nivell 

espanyoi, i és per aixo que el Ilihre és presentar 

pels dos prolopiiistes (Borja de Apuina^akle, res

ponsable de la coMecció ¡ del Centre del Patrimo

ni Documental d'Euskadi, i Marcel Duchein, ins

pector general d'Arxius de Franca) i els mateix(.is 

aufors com un manual -el primer- que exposa les 

possihilitats en aquesta línia i que recorda alió que 

imHHfrap 1 

A FUNCIÓN CULTURAL 
DE LOS ARCHIVOS 

RAMÓN ALBERCH 

JOAN BOADAS 

!!ÍSL^'!i!»lJ'!!l^g«"J'iliigí.WBii!J 

ALBERCH, Ramón i BOADAS, Joan 

La /uiición culmraí ¿c hi arc/iiros, 

Bergara, Departament de Cultura d'Euskadi, 

199!;94pp. 

des de fa trenta o quaranta anys es porta a terme 

an'eu d'Europa. La funció cultural deis arxius con-

sisteix a oterir els servéis de l'arxiu a! míixim 

d'usuaris possihles amh una tinalitat danem, que és 

la de íer prendre consciéncia de la conser\'ació del 

patrimoni i, en especial, del patrimoni dtxumen-

tal. En tant que manual, repassa les possihilitats 

per cravessar els murs de l'edifici de l'arxiu i projec-

tar-se a la stxietat a dt» nivells: el pedapógic i el de 

ia dinamització cultural 

Conscients que els Riturs usuaris deis arxius 

han de ser els nois, els autors tan una especial 

menció a una secció que des deis anys cinquanta 

es troba a pie rendiment en arxiu.s curopeus. El ser-

\'ei pedagügic que ofereixen aquests arxius permet 

la possibilitat que el noi entri en contacte amb la 

di)cumentació, que la remeni, la coníronti i en tre-

giii les seves conclusions; en definitiva, que apren-

gui l'ofici d'historiador. Els objectias haumn d'anar 

marcats peí professor a fi t¡ue aqüestes sessioiis, que 

ptxlen ser a l'arxiu, en una pimera visita, pero que 

després es potiran ter en el mateix centre d'ensen-

yament. amh materials reproduíts, siguin enteses 

pe! noi com una prolongació d'alló que s'esta íent 

a Paula. Cal evitar, en benefici de l'experiencia, 

que el noi vegi aquesta activitat com una distorsió 

de la tlinamica general de l'assignatum. 

Per aquesta funció, a Franca, disposen d'un 

professor coHaborador deis arxius (professeur am-

che) que destina algunes horcs !ect¡\'es a preparar 

matetials i a contactar amb els qui soMiciten el 

ser\'ei pedagogic: no és l'arxiver, sino un protessio-

iial de l'ensenyament, coneixedor deis objectius de 

cada nivell i del nivell de desenvoluparaent deis 

nois. Les experiéncies catalanes, algunes hen reei-

xides (la coMaboració entre i'lB Antoni Torroja i 

l'Arxiu Historie Comarcal de Cervera és hen 

coneguda pels resultats), .son el fniit de la coMabo

ració voluntarista entre arxivers i ensenyants. 

D'aquesta, i d'altres experiéncies, val la pena de 

reivindicar l'ús del marc local: els nois veuen una 

realftat mes propera, immc\liata i d'una major con

creció; d'aquesta manera la historia general pot ser 

fíicilment pcrcehuda des de la hi.stória kical. Da-

\'ant l'expectativa deis canvis que es ptiden donar 

en l'ensenyament, és d'esperar que les administra-
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