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HEUS AQUÍ UN LLIBRE ÚT!L, ÉS A 

dir, una guia de restaurants, que, 

per tant, segueíx els esquemes 

habituáis d'aquesta mena de 

pubÜcacions. O sigui, comporra 

una Uista deis restaurants amb 

totes ¡es dades pertinents: ádrela, 

vacances, preu mirjá Je la carta, 
[lista d'especialitiits... 

Pero hi ha eiements origináis 
que donen especificitat a aquesta 

publicació. En primer lloc, l'amhit 
geográfic: no és la comarca de la 
Selva , sino el que els autors 

-coordináis per Francesc Añoro i 
Zuíerri- ens proposen com a «pía 

de la Selva». Es a dir, la zona mes 
immediata al Girones i que, per 

tant, exclau la Selva marítima, o 
sigui, la zona de Llorct i Tossa de 
Mar. Inclou, per tant, els munici-

pis de Santa Coloma de Famers, 

Vilobí d'Onyar, Riudellots de la 

Selva, Massancs, Hostalric, Fogars 
de Tordera i Sils, Sus, precisa-

ment, és el municipi que impulsa 

la publicació d'aquest llibre, editat 

peí mateix Ajuntament amb la 

coMaboració de la resta de muni-

cipis de ía zona ressenyada. 

Sils demostra, dones, que 
s'anticipa a necessitats d'ordre 

turisticogastronómic prou remar-
cades, i ho fa amb coherencia, ja 
que no és el primer cop que impul

sa activitats d'aquesta mena, 
incloent-hi les activitats del seu 

acciu arxiu, ben remarcables 
reniñe en compte el volum 

demográfic del municipi. 

Pero aquesta guia, de 63 

pagines en paper conché i amb 
nombroses fotografíes, no sola-

ment aplega els restaurants, sino 
també informacions de cada 

municipi: adreces litils, monu-

ments, llocs d'interés, productes 

per endur-se, etc. Es traerá, dones, 

d'una obra amb un excel-lent 
plantejament, que podria servir de 

model per a d'altres de similars. 

Jaume Fábrega 

UEmpordá en dos 
volums i un CD-ROM 
JUST A U DARREEyA DE L'ANY PASSAT, 

es va p re sen t a r a Pera lada una 

obra excepc iona l : la Bibliografía 

imerdiicipiinaria de l'Ait Emparda. 

N'ba estat editora Inés Padrosa i 
hi ha coMaborat Rosa M. Gil, 
totes dues especialistes reconegu-

des del patrimoni documental 
empordanés. 

L'elogi que mereix l'edició 

-97 biblioteques consultades a 
Catalunya, Espanya i Franca, 399 
publicacions periodiques buidades, 

12.154 referéncies ¡ un sistema 

d'indexació exhaustiu i ágil- cal 
encara emfasitzar-lo, ja que per 
primera vegada a casa nostra es 

presenta un repertori en format 
CD-ROM, que inclou, a mes del 

text, 146 fotografíes de l'álbum 
Rubaudonadeu. Les possibilitats 

de consulta i interacció mit-
jan^ant el CD-ROM esdevenen 

totals. Lluny de dificultar el trebalí 
deis no familiaritzats amh la técni
ca, aquest ofereix el valor afegit de 

la fiabilitat, la comoditat i la 
immediatesa en la recerca, amb 
una oferta amplia de possibilitats 

de localització de camps. 

Els repertoris bibliográfics 
son eines tan imprescindibles per 

a la societai com desagraídes i 

extremament cxigcnrs per a llurs 
compiladors, per l'esfor^ i dedica
do a esmer^ar-hi ¡ per la seva difi-

cultat final d'edició, la qual.cosa fa 
que s'allunyin deis interessos 

d'autor. La responsabilitat i l'ética 
professional son, al capdavall, els 

únics mobils de la tasca. 

En aquest sentJt les comarques 

gironines en son un ciar paradigma. 

Ara fa quinze anys Ramón 

Alberch i Joaquim Nadal varen 
publicar el volum primer de la 

Bibliografía hisimca de les comarquen 

giro?u*n(!s, dedicar a la ciutac de 

Girona, amb la idea d'abastar en un 

segon el corpus relatiu a la resta de 
la circumscripció. El projecte, pero, 
no va prosperar, i es va perdre així 

un preciar intent d'ordenar i posar a 
i'abast les fonis per a la investigado 

en aquest territori. 

La idea de conjunt a partir de 

líavors es fragmenta amb l'aparició 
de repertoris locáis, i s'ha recom-
post meritóriament amb el cas 

antecedent de la Biblio^rafa del 

Baix Emparda de Josep Matas 
(199i) i Tactual d'lnés Padrosa i 
Rosa M. Gil. 

La implicaciü decidida deis 
consells comarcáis pot ser una bona 
vía per estendre l'experiéncia i anar 

completant la totaütat del mapa. 

Garles Sapena 
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