
o figura a cap catáleg 
antic de rius iMustres, 
pero configura un 
paisatge, el que reco
rre des del seu naixe-
menr sota Termita de 

Sant Baldiri al terme municipa! de 
Santa Cristina d'Aro, fins a la seva 
desemb<ícadura a Platja d'Aro, un pai
satge ben peculiar, ben definir i que 
forma Tanomenada Valí d'Arcí. 

Si un humanis ta del segle XV, 
com és ara el canongc barceloní Jero-
ni Pau, o un erudit del segle XVI, com 
és ara el també canonge i també bar
celoní , Francesc Tarafa, hagucsin 
inclós el Ridaura en els seus catálegs 
de rius, a part d'emprar la Uengua Ha
rina, haurien descrit el Ridaura mes o 
menys en aquests termes: s'escola des 
d'un puig de poc mes de tres-cents 
metrcs d 'a l^ada, en pie massís de 
l'Ardenya, al peu de Termita de Sant 
Baldiri. Després de recorrer uns 
quilometres, banya els afores del 
poblé de Llagostera, passa per 
la plana i rega el poblé de 
Santa Cristina d'Aro, per 
anar a endolc i r final-
ment, al cap d'uns vint 
qu i lome t re s , les 
aigües de la nostra 
mar Mediterránia, a 
Textrem occidental 
de la platja de Platja 
d 'Aro. Al Uarg del 
seu curs i per tal 
d 'aprof i tar el seu 
cabal hom hi va cons
truir diversos moiins, 
set al terme municipal 
de Llagostera, i cinc mes 
ais termes de Santa Cristina 
d'Aro i Castell-Platja d'Aro. 

Pero el Ridaura no ha tingut 
sort. Sempre ha estat massa petit per
qué se'n parles. Ocupa poques linies a la 
Gran Enciclopedia Catalana i ha estat 
motiu literari en comptades ocasions, A 

Tcxt i fotografies 

MARIÁNGELA VILALLONGA 

mes, tampoc no ha cingut la sort de pos-
seir cap font que hagi inspirar grans p(.)e-
tes. Ni la font d'cn Roura, ni la font de 
la Taverna podran arribar a formar part 
del sagrar nombre de les grans fonts, 
Egéria, Aretusa, Castalia o Bandúsia, 
immortalirzades a la literatum universal, 
perqué homes com Horaci, per exemple, 
eis van dedicar mí)ts de lloan^a. 

Perqué el Ridaura és un riu sen-
zill, un riu tranquil, de mides reduides, 
que provoca pocs danys .i molrs bene-
ficis, un riu pacífic i dolf, acoUidtjr i 
est imat pels que viuen a les seves 
vores, els Uagosterencs, els cristinencs 
i els castellarencs sobretot, i potser 
menys pels habitants de Platja d'Aro, 
perqué han esrat tUs els que han patit 
en mes ocasions les seves crescudes 
excessives i sobtade:'. 

A Llagostera, el noble de les mun-
tanyes blaves, és potser on e! Ridaura 
ha tingut mes protagorisme. Els Uagos

terencs han fet una peblicula sobre 
el Ridaura, ban donar el nom 

del seu riu a una sardana i a 
una havanera, n'han par

lar en arricies deis pro-
—^ gramcs de les testes 

^ ^ T ^ majors, Than dibui-
( ^ ^ xat, l 'han pintar i 

Than fet protagtmis-
ta de relats, com és 
ara Rafael Mas 
(1876-1956) en el 
seu recuU Coses de 
Llagostera, publicar 
Tany 1948, o Josep 

Calver en El mestre 
de Fenab i filtres cantes. 

Pero el Ridaura no 
és pas només el riu de 

Llagostera. També Santa 
Cristina d 'Aro gaudeix del 

riu i aprofita les seves aigües, 
pero és un riu diferent. També la 

Valí d'Aro, amb Casrell d'Aro i Platja 
d'Aro consideren el Ridaura el seu riu, 
perqué ho és, pero és un riu diferent. 
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I és que el Ridaura de Llagostera és 
un riu que porta aigua tot l'any, no com 
el Ridaura de la V-all d'Aro al qual li 
escaurien aquells mots de Viatges i flors, 
de Mercé Rodoreda, concretament del 
"Viatge al pohle deis rius sensc aigua", 
on diu "no es t rac ta mai d 'un riu 
esplendores a tota aigua sino d'un riu 
esquifit". Aquest és el Ridaura de 
mossén Gelabert i deis germans Sitjar. 

Mossén Josep Gelaber t , p intor 
d'origen tarragoní, educar a Olot, i pre
veré de Llagostera durant el període 
1900-1936, va escriure un opuscle titu-
lat Etimobgia de la Vaíí d'Aro, puhlicat 
a Girona l'any 1932. Gelabert es fa 
resso de l 'e t imologia del nom del 
Ridaura que va donar el polític i histo
riador Sanpere i Miquel, nascut a Bar
celona l'any 1840, en la seva obra Un 
estudi de toponomasüca catalana, publi
car l'any 1880. Sanpere considerava 
que el nom del Ridaura prové «del ave
l lanar qual nom vulgar es atira». 
Mossén Geiaberr considera que aques
ta hipótesi era «inverissímil tant per 
rao de les plantes, que no han existit a 
la valí, ni per rao de la regió poc favo
rable en el seu desenrotUo». Contraria-
ment, mossén Gelabert arriba a la con-
clusió que el nom del riu deriva eti-
molog icament del seu poc cabal 
d'aigua i creu que Ridaura és sinónim 
de «riu sec». Avui hi ha d'altres teories 
sobre l'origen de la denominació del 
riu, i també una doble denominació, 
Ridaura i Riudaura. Pero no és pas 

"A Llagostera és on el Ridaura 
ha tingut mes protagonisme.« 

«A les fonts del Ridaura, 
.'aigua és d'una puresa extraordinaria. 

•(•'^^':-Á'-' 

~''^^::Q'^ 

•-'A^^^ 

:.1¿^. 
M.;3l 

''"íf 
-1.3^ 

»*i5|-. 

íjí-íir'S 

^1 
% > , « ' * " ' " • ' • ' • 

,_ ^ ^ ' 

^ 

^Tíí, (J^' t^p 

aquest el Uoc adient per fer un estudi 
etimologic de la toponimia del riu que 
travessa la Valí d 'Aro . A m b to t , 
mossén Gelabert tenia rao, el Ridaura 
que s'escola per la plana de Sanra Cris
tina i que travessa la Valí d 'Aro és 
durant bona part de l'any un riu sec, un 
areny que arriba fins al mar. 

Ja és temps, pero, que iniciem el 
nostre passeig al Uarg del riu, des del 
seu naixement, fins a la seva inclusió 
en el mar. Una petita font que neix 
sota Termita de Sant Baldiri, prop de la 
muntanya del Montclar, és l'origen del 
Ridaura. L'ermita que protegeix el nai
xement del riu forma part de la parro
quia de Solius, una de les quatre parró-
quies que pertanyen al terme munici' 
pal de Santa Cristina d'Aro. El germá 
Albert Fontanet, monjo de Solius i 
bon coneixedor d'aquell indret, en un 
arricie sobre la historia de Termita, ens 
explica que ja existia al segle XV, pero 
que «pels volts de 1740 es féu Tesglésia 
actual». L'ermita avui és de propietat 
privada i pateix la ruina deis anys i de 
Tabandonament. 

La font del Ridaura desapareix 
soterrada i torna a aparéixer en mes 
d'una ocasió, enmig de les muntanyes 
encara verges pohlades de pins i de 
suros, de roures i d'arbocers, i recuU 
Taigua d'altres fonts que neixen de les 
muntanyes del Montclar o del Matxa-
cuca, i que ajudaran a formar un bra9 
d'aigua mes ampie, el Ridaura. 

En els seus primers metres, el riu és 
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d'una gran bellesa i íes seves aigües son 
d'una puresa extraordinaria. Es pot 
remuntar el seu curs, ja siguí peí mateix 
Hit del riu, ja sigui per les voreres. El 
Uoc és de difícil accés, per camins de 
térra tova, de gresa, destrossars per les 
pluges, plens de recs i de haixades molt 
in.clinades. Pero la contemplació del 
ñu bé s'ho val. 

L'indret anomenat «les fonts del 
Ridaura» apareix davant nostre després 
de quasi reptar per sota deis altíssims 
brucs i de la frondositat deis marges 
embardissats del riu. Gairebé no veiem 
la llum, tot i ser una tarda esplendorosa 
del mes d'agost, amb un sol aclaparador 
i un cel sense núvols, solcat només per 
les gavines de l'abocador proper. La 
pedra molsosa és un bon seicnt encoi-
xinat per contetnplar la remor neta de 
l'aigua. Tres pins senyíítívols presidei-
xen les roques blanquinoses, per les 
quals lUsca l'aigua, quan el Ridaura 
baixa rabent en un día de tempesta. 
Ara l'aigua és quieta a les gorgucs i 
soroUosa a les petites cascades que 
forma el desnivell de la muntanya 
escarpada. Es pot saltar facilment d'una 
ribera a l'altra, tan estret és el Hit del 
riu en alguns racons. U n deis gorgs és 
d'un verd profiand. Podria ser inacaba
ble com la Gouffre de Fontaine de 
VaLicluse, pero aquí s'hi veu el fons. 
Una anguila s'emmandreix ondulada 
en l'aigua fresca, aixeca un polsim de 
sorra i desapareix entre les pedrés grises 
i llises, de formes arrodonides, grans. 

«L'aigua és quieta a les gorgues 
i soroüosa a les petites cascades.» 

'Un deis gorgs, d'un verd prnfund, 
¡yodria ser inacahahle, 
pero s'hi veu el fons. >' 

No hi ha cap figuera arrapada a la roca 
nua de la paret de! riu, com la que a 
Fon ta ine de Vaucluse va inspirar 
aquells versos de ia Mireio de Frederic 
Mistral, el poeta de la Provenja. Pero 
hi ha un roure rcagre, que creix a la 
paret de pedra i té una minúscula casi-
na de fusta recalcaoa en les seves bran-
ques, que ha de servi" perqué hi niin les 
mallerengues. Veien mes arhres amb 
casines, amunt i avall del curs del riu. 
T o r n e m sa l tant de pedra a pedra, 
esquivant l'aigua del riu. 

Un altre hra^ del Ridaura prové 
deis voltants de la masia fortificada de 
can Duran del Gatelíar. No gaire lluny 
d'aquí, a Tallades, la natu."a ha de 
suportar una degradació mes. U n 
indrer que devia resultar idíl-iic en 
altres temps, amb una vi^ta espléndida 
sobre Llagostera i tot el puig de les 
Cadiretes, amb un aire pur i amb una 
vegetació frondosa, s'ha vist convertir, 
per obra i gracia de la civilització del 
consumisme, en el Hoc escollit per reu-
nir els detritus d'una societat que com
pra, utilitza i lienta producres contí-
nuament, sense donar ni remps a la 
naturalesa perqué es recuperi de Tagres-
sió constant de l 'home, el seu gran 
transformador. L'abocador de Solius, 
com un pop gegantf, va estenent els 
seus tentacles per sobre d'arbrcs, rius i 
camins. S'hi amunteguen pisos i pisos 
d'escombraries que deformen el paisat-
ge. L'olor que desprenen segons quins 
dies és repugnant, i el cel es cobreix de 
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les aus depredadores, i els seus xiscles 
eixorden les orcües. En un Uoc o un 
altre hem de dipositar les nostres esco-
n-ialles, pero el medí natural en pateix 
les conseqüéncies progressivament. 

De totes maneres el Ridaura 
segueix el seu curs, immutahle per fora, 
vers Llagüstera. En altres temps l'ener-
gia hidráulica del riu era aprofitada peís 
molins que s'hi van constaiir al seu pas. 
El llagosterenc Esteve Fa, en una recopi-
iació deis molins de Llagostera, enume-
rava els set que corresponien al Ridaura: 
el molí de can Cabanyes, el molí de Mes 
Amunt, el moíí de can Carreras, el molí 
d'en Muné, el molí d'en Nadal, el molí 
de cal Xorrac i el molí d'en Mariano. 
Resten només vestigis de les antigües 
edificacions. Alguns molins han desapa-
regut ja irreversiblement; d'altres roma
nen abandonáis, soterrats gairebé per les 
heures errants que s'han apoderar de 
parets i finestres, moles i Uindars. Son 
records de temps Uunyans, d'oficis ja 
inexistents. Només el riu Uisi 
seu matetx Hit, banya 
els mateixos marges, i 
amb peu soroílós salta 
per les mateixes rescloses. 

El Ridaura és engrui-
xit encara per algún altrc 
bra^ d'aigua, com el que 
forma la font d'en Roure, 
que ha vist berenades i jocs 
de molres generacions de 
llagosterencs. Pero el riu no 
arriba a banyar el poblé dt 

<En aitres temps, i'encrgia del riu 
era aprofitada ()els molins.» 

En el dibuix d'Enric Marqués, 
el molí de can Moner. 

A baix, el de can Nadal. 
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Llagostera, sembla que s'hi dirigeix, 
decidir, i tot d'una gira altra vegada cap 
a mar. Des de la costa de n'Alou disco-
rre paral-leí a la carretera que va de Lla
gostera a Santa Cristina. Duranr el mes 
de maig es pot endevinar la serp d'aigua 
amagada sota un núvol hlanc de flors 
d'acacies. Tants son els ramells de flore
tes arraimades que pengen de les bran
ques, encara núes de íiilles, de les acá-
cies del Ridaura. Des de la carretera, i 
durant alguns quilómetres, es poden 
contemplar les acácies florides que for
men una Uarga cinta blanca al costar 
deis camps conreats. Ja hem arribar a la 
Valí. Sota la cinta s'endevina la secreta 
frescor del riu, camins poc fressats i el 
somort murmuri de la cantarella de 
'aigua, alereig d'ocells a rravés de vents 

arremorats que mouen suaument les 
penjarelles blanques i, sobretot , la 

bonesa de l'aigua del Ridaura 
fa de les seves acácies les 

íes de maig-

El Ridaura és travessat 
i\ ponr que porta cap a 
olius. Som al rerme muni-
:ipal de Santa Crisrina 
dAro, i a partir d'aquí el 
riu és sec duran t bona 
part de l'any. Pero la pro-
cessó va per dins, perqué 
el seu cabal suhterrani 
subministra aigua a una 
de les zones de la Costa 
Brava mes poblades 

durant l'estiu. Un altre pont sobre el 
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Ridaura ens porta al primer camp de 
golf que es va construir a la zor\a, ja fa 
mes de vint-i-cinc anys, quan la febre 
per aquest esport encara no havia estés 
l'enorme catifa de vellut verd per sobre 
deis nostres boscos de suros i arbocers. 
Quan el Ridaura baixa pie, després 
d'haver plogut molt i fort, fa l'efecte 
d'un gran riu al seu pas per Santa Cris
tina, pero gran part de l'any només és 
un riu esquifit amb un fil d'aigua. 

La carretera de Sant Feliu travessa 
el Ridaura. 1 ara la nova variant, que 

circula paral-lela al cantó 
dret del riu, ha 

fet 

«Ei riu segueix ei scu curs, immutable. 
Banya eb marges i salta per les rescloses. 

el Ridaura recorre els seus darrers 
metres. El Ridaura fa fértil la Valí 
d'Afo, rega les pinedes, els horts i els 
camps, pero el riu, emperesit, ja té 
ganes d 'arr ibar al mar, i ho fa a 
Textrem sud de l'enorme corba daurada 

perdre 
intimitat al Ridaura. 
Novament ens acompanyen les 
restes deis seus antics molins: el de can 
Tarrés, el d'en Ramón, el del Cuc, el 
de la Bassa, i el darrer, el molí d'en 
Candell. Alguns son ara residencies 
estiuenques, d'altres s'han convertit en 
restaurants. Enmig d'arbredes i planes, 

«Quan ha plogut molt, 
el Ridaura fa l'efecte d'un gran riu, 

ai seu pas per Santa Cristina. 
Pero gran part de l'any 

només és un fil d'aigua.» 
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de Platja d'Aro, mig amagar sota la 
sorra, enmig de campings i a tocar de 
les harques i els iots que reposen en uns 
cañáis d'aigua salada que han estat pre
sos al mar i entaforats a la térra. Pero el 
Ridaura no n'está gelós. S'ha passejat 
peí camí que va cisellar segles enrera, 
ha ensenyorit muntanyes, boscos i pla
nes, casalots, casetes i molins, pobles 
vells i noves urbanitzacions, i sap que 
la seva aigua és mes preuada que la 
salabrosa. El riu ha seguir el seu curs, 
com fa mil anys, sempre immutable, 
sempre mudadís. 

Mariángela Vilallonga 
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ALCALDE, G-; RUEDA, J. M.: Eh mmeus de Girona i el patrimom438 
COLLIN, Gérard: Conservar el patrimoni viu 408 
MARCET, Roger: Una actuado sobre el pammoni cultural 420 
PADRO, Jordi: Patrimoni: nous conceptes, noves necessitaa 4!4 
PARES, Fina: Eís museus de Caríílun}ia, entre ¡a rede/ínictó i la siste-

maiització 432 
SOLER, Jordi: La protecció del patrimoni natural, una questió cuU 

tural 424 

£ls aiguats 
CLARA, Josep: Eís aiguats: una historia que es repeteix 530 
CODINACH, Dolors: Les inundacions a la comarca del Ripolles 538 
POU, Anna: Les inundacions a I'Emparda 548 
RIBAS, Anna; SAURÍ, David: La gestíó dei risc d'inundació a la 

ciutat de Girona 552 
ROSET, Dolors: lnund¿iciüns i societat al baix Ter 544 
S0RR1BAS,E.;GUELL, A.: La génesi de les inundacions, el per qué i 

els seus efectes 532 

Jaume Marqués i Casanovas (1906-1992) 
86 an̂ is fecunts 288 
AINAUD, Joan: L'estudiós de í'art 312 
ARAGÓ, Narcís-Jordi: Eí cronista de la ciutat 308 
CAPDEVILA, Vicen^ M.: l'home d'església 292 
GAY, J. Vicror: El col.laborador depremsa 3¡4 
GIL, Miquel: L'ürxiVer de la Diputado 318 
MARQUÉS, Josep M.: L'fíistoriodor 298 
MIR, Manuel: L'/iome 290 
PRATS,Modest:EJí>ro/essor 306 
PUIGDEVALL, Narcís: L'excursionista 316 
ROURA, Gabriel: L'arxiver capitular 300 
SANZ, Erundino: L'amic del CEC de Banyoles 322 
SOLER, Narcís: E¡ director del museu Diocesá 303 

VIADER'GUSTÁ, Ferran: El capeM del Reial Estament 320 
VILALLONGA, Mariangela: Eí Iktinista i eí poeta 3 J O 

Mercé Rodoreda, deu anys 
BALSACH, Maria Josep: Apunts entom de l'ohra pictórica de Mercé 

Rodoreda 200 
MARTI, Sadurní: Historia de dues novel.les i80 
PLA, Jordi: BiMíogrü/ía soÍTre Mercé Rodoreda 170 
QUINTANA, Ángel; MERINO, Imma; Dues propostes cinema-

tográfiques sobre la mirada de Mercé Rodoreda 192 
RAFANELL, August: La ¡lengua iníidiJertida de Mercé Rodoreda ...176 
RODOREDA, Mercé: Bestioíes 188 
VILALLONGA, Mariangela: Eís artires, Romanea i Mercé 

Rodoreda 202 

EDITORIAL 

Cent an̂ is i un malentcs 469 
El compromís deis fets concrets 353 
El patrimoni mes eíementaí 585 
Per una comunicado responsable 237 
Temps de planificado 121 
Un any de canvis i de crisi .5 

EL CURS DELS RIUS 

BOIXES, Joaquim: La riera de Vallfoguna 565 
CLARA, Josep: Eí Duran 103 
DALMAU, Jordi: Eí Gaííigans 214 
MARTORELL, Marta: El Brugent 333 
PLA, J,; ROMERO, A.: EÍUoÍTregat 450 
VILALLONGA, Mariangela: EÍRídaura 679 

FIGURES 

PLANAS, Xevi: Antonia Adroher, la mestra revolucionaria 372 
Cinto Solanellas, el pastor de Sant Pere de Rodes 490 
Josep-Lluís Ortegü-Moruisterio 22 
Mossén Mar¡Ver, el Pere Duval de Santa Maria de Camós.. ..602 
Pere-lgnasi Fages, el cineasta d'Ordís 250 
Pere Verdaguer, el banyolí refugiat al nord ¡34 

FULLS DE LA REVISTA 

BEL, Agustí: Eí designi proptciot de Timothy O'kelly 339 
CALVO, Lluís; Paísatges ¡¡O 
CORTADELLAS, Xavier: Feíges d'ánecs 455 
ESPONELLÁ, Nuria: Poemes 342 
GARCÍA CALDÉS, Nuria: Eí soí enjogassat 574 
GONZÁLEZ, Ramón Lluís: Eí tempíer enamorat 687 
GUIXERAS, David: Cinc poemes de Dom Maraes 690 
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PÁRENTE, Renato: A la recerca de l'Andreu Fehrer 571 
PIJOAN, Joaquim; Aula ÍÍ2 (apunt del natural) ¡07 
POMAR, Jaume: Fronüssa 227 
PROHIAS, Gerard; Les platges de VÁfrica 458 
VILALLONGA, Mariángela: Literatura i vük 223 

Bestiari 
CASTAÑO, Manuel: Águik 230 
CORTADELLAS, Xavier: Eí mussoí 346 
GARDELLA, Ángek Eí bou 462 
PRADA, Pere: Ramac/Fiíí bord 578 
PUJOL, Josep: La ̂ ua escarmentada 114 
RENEDO, Xavier: L'eíe/ant 694 

Les ultimes Uetres: 
CONDOM, Dolors: E¡ primer irenador de garlaruks 345 
COROMINAS, Bibiana: ünpou en el ííesm 576 
IGLESIAS, Narcís: D'home a diahle 461 

Viatge d'anadü i tornada ¡U 
PLA, Jordi: Eí bon rodatge de Gabriel Planella 344 

El canten l'abséncia 692 
Elegir cütn veure 577 
Primera parauh. 112 

REIXACH, Jaume: Del íabüc a la seda 460 
TEN, Francesc: L'antoíogia d'enformar Comadira 112 

.. TOMAS, Ma Remei: Ruta poética per k vella Grecia 693 
VlÑiAS,Vicens:Xais,ibens,íoi'e¡b 229 

GEOGRAFÍA 

CASTAÑER, M.; FREIXA, C.; ROSET, D.: Eí twrísme a la 
Garrotxü: noves aítematives 38 

CASTAÑER, M.; DONAIRE, J.A.; SALAMAÑA, L: L'organit-
zació territorial de la Regió U 160 

GORDI, J.; VILA, J.: Oix-Beget, urm pista forestal (jroblematica,, ,272 
El PEIN a ¡es comarques gironines: una visió geográfica 620 

HISTORIA 

CARRERAS, Joan: El monesrir de Santa Ciara de Girorm 616 
CLARA, Jüsep: Perej-Viñeta contra Pompeu Fabrü 144 
CLAVAGUERA, Josep: Santa Maria de PenardeU, monestir medieval.34 
CRIVILLÉ, Florenci; DALMAU, Agustí: Eudald Graeíls o la 

passiú per la recerca 264 
GARRIGA, Rosa M.: Can Carhonell de Gorguja, tradició i inno

vado 268 
GRAU, Josep M.T.; PUIG, Roser: Pires imercats a la Selva ....¡48 
JIMÉNEZ, Ángel: Eí Sant Feliu industrial en una exposició 388 
JULIA, Benet: L'Estudí' General gironíí ía seva escola de medicina... .5i 6 
MiRAMBELL, Enríe: Eí casal deis Sarriera al segleXVÍ 384 
ROMERO, Alfons: La ¡larga reflexió d'Aíesandre Deulofeu 612 

LLETRES 

ALBERT, LIuís: La independencia de Víctor Caíala 54 
BALSALOBRE, Pep; GRATACÓS, Joan: Josep Uílastre; 

250 an;̂ s de gramática catalana 630 
CARRERAS i PERA, Joan: Eí Josep Pía politic, aquest deseo-

negut ¡56 
Excursions de Verdaguer per ierres ^ronines 392 

C O N D O M , Dolors: Uns líersos d'Roraci a la vora de 
l'Onyar ¡52 

GUIXERAS, David: Eí Ripoílés i la Ccrdan^a en la poesía de Joan 
Maragall 626 
Foix i Garcés, poetes del cap de Creus 508 
Joan Mingue;:, escriptor reirobüt 48 

PLA, Jordi: La necessaria reivirúicació de Fages de Cíiment 502 

PAPERS DE BUTXACA 

ARAGÓ, Narcí-s-Jordi: 
Altra vegada el paisaige 239 
Eí cartelíístü amagat 470 
El destí d'una exposició 238 
El director que no va poder ser 586 
Els anys vint de Dalí 7 
L'historiador i el ciutadá 354 
La doble ííumde Xavier Carbó 587 
I^ pro/e.ssora de ¡íatí J23 
Miró, ürgeíl ¡ í'íiürít^ó gironí 355 
Pía ve de píügi'.̂  471 
Rüdenbüch, Bruges, Girona 6 
Textos per a un funeral ¡22 

TRADICIONS 

JUANOLA, Albert: Les lectures del tapers i íapremsasurera ....524 
VERT, Josep: Els gegantsde Torroellade Montgrí' 58 

TREBALL DE REDACCIÓ 

BUXO, M. Jesús; MIR, Marina; RUEDA, Josep Manuel: Eí Museu 
Etnoíógic com a gestor del patrimoni integral 496 

CARBONELL, Francesc: Les ONGs gironines, molts reptes a 
superar 258 

POUS, Montserrat; CARMONA, Robert: Artesanía: ¿confecció o 
revenda? 28 

POUS, Montserrat: Sant Martí d'Empúríes: una investigado arqui
tectónica 140 

ROIG, Sebastia: Amics per sempre, pkmians per sempre 608 
S O L A N Í , Maria; Eís agermanaments, entre eí protocol i la coo

perado 378 
Les ONGs a Girona pels drets íiumans i ¡ajusticia social 256 
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