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ARAGÓ.KarcH'T^li
L'Empíyrda d'anar i tomar
Edicions Baix Emporda
CoMucció Reculls, 4
Girona 1992, 176 pp.

N

o hn de resultar lütícil recnnianiír
L'Emparda
ú'anar i [i.m\ar, de KiircísJi>rdi Aniyó, nls lectors
de la Ri.'i;¿s[ü Jtí GiVfjiui.
Té dos boas nvLil.s; l'ha cscrit PArayó i
l'EinporJa nV's A ¡••rotii^nnist;!. Ptro no es
^ei^s tíicií resscnyiir un llihrc, del t[LKil han
parlíit jii empordancsos de LLIH K>nii ploma
cnni jt^sep Vicente, que en va fer el prnle<í,
CLiin Josep V'alls. que en va fer la presentació pública al Musen del Suro de Palafru<íe!l, coni Juan Furrerós, que en va fer
niotiii de coaieniari en un arricie del diari
El Pinit,
Un refrany popLilar-.ie Menorca i una
cita d'EÍ lÜhri' de /t^s ámef, de Jaiime Roii;
obren la porta a una bren presentació deis
editors, al proleg ja mencionar de V''icenre
i a unes íotojírafies de I'autor en diversos
paisatL^es de l'Ein]~iorda, i en epoques ben
diterents de la se\'a \'ida (la de 1934 és una
venadera delicia). Auíidcs ¡ tornades és el
rítdl que Ar<if;ó ba tlnnat al seu ptolejí, -.¡ue
seyueix a ci,>ntinuaciii. Ens bi descriu el
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uiomenr en L|ae va descubrir l'Emporda i la
seva vinculació i,le tostemps, justifica !a
tria del tícol i en:í la sentir les seves vivéncies a rEnipiirila.
El eos del llibre és dividil en cinc
parts i recull textos dispersos, que teñen
coni a nexe cornil l'Euipordá, publicat^ en
diíerents niitjan^ de comunicacii'i, básican^ent a la revista Prcsúnáa, al diari El
Pimi. i a la RCVÍHU de Ginma, pero també
aplej^a conferencies, discursos, pre>ions,
prdlegs de Ilibres i fins i toe reportarles
apareiiiics a! diari El País, des de 1983 fins
a 1991, sempre, pero, sobre l'Emporda. E!
primer apartac. Álbum de (Járonles, reuneix
precisament textos inedits. pronunciats de
\'iva veu. Petalada i els vins, Palafrugell i
Pía en son els pn^ai^onistes.
Tot se^uit, sota el títol de Dk'tari íritc'nTiítt'ní, Arafió ba agrupar els escrits t[ue
tan tetetencia a IKxrs i a paisartíes empordanesas. Des de Panissars a Sant Feliu de
Guíxols, Arafíó s'atiira a Llanca, a Fi^ueres, a la Bisbal o a Palamt'is i a tants altres
indrets, per tal de denunciar amb el mateix
abrandament desastres urbanístics o destrosses i.le la natura, per tal d'intentar salvar de renderrocament un edibci sintiular
o pet tal d'impedir la caiguda d'uns arbres
centenaris, per tal de Iluitnr amb els seus
mnts de paper contra «la prepotencia del
poder economic i polític", o •.da prepotencia de la modernitat L'tatuita i desarrelaL1;Í". Pero, al costal de la denuncia mes
punyent, Ara-ifi també canta la bellesa i la
tranquiblitar de poblcs i paisat^^es, amb
l'eleyáncia i la tluillesa que cataeieritzen la
seva prosa, i va enllai;ant com les anelles
ti'una cadena les descripci<ins propies i les
citacions de poetes i pnisistes. 1 així, va
teixint im tapís a tni|^ camí entre la creació
literaria i el periodisme ben klocunientat.
Per la Gflíeriti de r^irats, tercer apartar
del recull. destilen aleones de les fifíures
que l'Emporda ha donat diu-aní aquest
se^le, des de les mé's conefíudes, com Sal-
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vikKir D;ilí, Victiir Ciicalii i^ G;i:it.'l, lln.s a
d'íiltreíi mt;nys conciiiidts ti injustiimuiii
ohlKliiLles, com AntíL-l PlunclU o Antoni
Crosa. T;imhé ;iquí l;i VULI JU N!;ircís-JüiJi
Arn^ú s'nixcca ainh rohjectiu de reivinJic.ir ;iquclls que, tul i l;i i^eva vMua humana
i piok'ssinnal, no lian ustnt SLiíictt'nrmL'iit
recone^vits. I n! inateix rcnips tlibiiixa la
SL'inhlani^a binnri^Hca d'cinpoi\!ani.'si)s
d'nKir i d'avui, amb prfcislú pci'o ainh
molta concisió. Pocscr ús que TaLUor HMdeix mes en parlar de pais,it:;;i,s que de tiijures' Nü estaría •;en^ malameni lenir de la
iná de rAra,qó una mes llar;^a galería de retratíi liles extensos, a la maneta deis HdíiK'nü[s planiiins.
A PiJjievM ín>hre papen, Natcís-Jordi
osar l;i historia a l'ahüst deis peAra^íú tDtna ais paisatfjes i ais Ilibtes. AU
tits i deis joves és el que pretén,
^iuns duls textos d'aquest quarT apartat
precisanienr, la eoMecciét de llis'apn^pen a paisatí^cs de rEmpori^lh a través
bres didiictics publicada per
de llibtes que van des de la nm'eMa de MiGrao Eduonal en cuMahoració
qufl Pananas ambientada a Platja d'Atu,
amb el Servei J'Ensenyament i InvestiLiaci^'; de
fins a la t;ran nbra d'lveitc Barba:a, El paila Diputiició de Barcelona, sota el noai uenesav^c ¡iiom de la Cinici Bmva, tnt ]iassant ric de «Biblioteca de la classe-.
per El poama tic ¡'Emp<yrá¿i. d'Alherc SerraDescobrir aquesta serie de ptiblicacions
no, o la primera bio^ímíia de Josep Pía, a
quan ja esta en el número 56 i ha tractat temes
carree de Xavier Pebres. La gran varietat d'historia, economía, geof^raíia, cíéncies, lorde fiéneres literari.s filossats per l'Araijó en
mació en L^eneml, etc, seria una desconsíi,leraaquest apartat no és cap obstacle perL|ué eió envers el lector. El fet de remarcar-ne, pero,
surti airósde la prova.
l'interes i Texil í posar com a exeniple un ilels
Finalment a Cirmiqiies del ¡iiorai apa- •.laiTcrs vokims apareíiats, per ser íei d'un íjiroreixen sincetitzats tots -els traumes i les ní, ja ens sembla mes plausible. En eíecte, amb
expectatives de PEniporda litoral, ainh el I ÍTol lii Nci ilíti'c i el sabtíti 4 -• De l'hi ime calaraíefjitó del trus de Selva que li pennei de
dor .! ra(;riciilcor», ha apareí^ut el treball que
Completar el conjunt conefiut coni la
Esteve Verdaí^iier i Lloverás dedica a l'estudi
Costa Pra\'a". També aquí la crónica ama- d'aqiiesta etapa ru\oliicíonaria de la prebistória
ble i la descnpcíó poética es donen la ma
en qué Thome abandona la vida nómada i es la
amh la i.lenúncía i la reivindicació. amb la
sedentari i apr¡;n a cultivar la térra, a domestinostalgia deis temps passats i l'esperani^a
car els aniaials, a polir les eines, a Icr la ceráuiien el fuñir, les dues cares de tnrs els textos ca, a descobrir els primei's metalls...
de rAraííó.
La sensíbilirat didáctica de Pautor i de la
Sc<íons el mateix úw\ del Ilihre que coPlecciéi es manifesta, d'entrada, en trobarcomentem, PEmpordá de bJarcís-Jordi
nos amb una historieta detectivesca, de lectura
Añidió és un Emporda d'anar i tornar. Els fácil i amena, que ta interessar el jove lector
puc ben asscyurar que els Ilihres de Narcíspeí tema de l'arqueoloyia. Un cop creada la
Jiirdi Arajió SIMI també llibres d'anar i tormotivació, apareixen una serie de capítols desnar. "Tornar de PEmporda, tornar a l'Emtináis a centrar i desplejíar el rema. Un s'ocupa
p<irda- És de la satist'aceió de tornar-ne que del clima que emmarca la vida d'aqiicll moen neix la neeessilar de tornar-bi, la ineludible exijíéncia de repetir la visita-, diu
l'.Aratió en el prdleü. De la satisfacci^í de
Dc rimine ca^üidor j I'agriciiltDr
poder lietiir els escrits de l'Araiii'-' en neix la
El Neolitic
necessitat de comar-h¡, la matcixa ineludiEiluvu Vi^rilaaiiiír
ble exitíéncia de repetir la Iccciira, i també
les yanes de llej^it-ne mes. 1 aixo, ja bo
saben bé els lectors de la RL'VÍ.SIU ÍIC Cíinjiit;,
és un privilegi que poden teñir ells cada
dos mesos a través deis seus imprescindibles "Papers de butxaca».

La historia
a l'abast deis joves
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Mariángelii Vilallonf^a
Revi-ita de Girona

uiu^. 1 T > luliol - auoil

m
IV''.:

VERDAGUER i LLOVERÁS, Esreve
H! iW'oli'iíc
Biblioteca de la classe. núni- %
Grao Editorial i Diputació de Barcelona
Barcelona, m[
64 pp.
ment, un alrre incídeix en el pas de l'econoinia
de subsistencia a una de producció i ens ofereix
un mapa aclaridor on queden es|xciticades les
iones pnncipals -.le desple^ament del món neolitic. Es parla de rajíriciiltura, de la ramaderia i
de les tres teories—tlifusionista, d'aciilluració i
polÍL;enista—que justifiquen l'aven^; de lacivilitzaciócorresponent.
Levokició tecnoloi^ica i Paparició de la
ceríuiiica s(in estULliades amb particular atenció
i amb loriga dibuixos, atenent, sobretot, al pn>
cés de tabricació, dccomci^'i i a la tipilouia. No
jaita, tampoc, l'aPlusió a abres materials de
l'época. De íomia planem, el jove lector por enlendre Paba^t cronolóuic de la cultura neolínca
i la vida deis prota;^onisces: els assentaments
hiimans, les cabanes. les malallies de l'éixica,
els tipus d'enlemiments, les restes humanes...
Lintrodiieix, i>!iialuu'nt, en el tema de la
minen;!, llavors incipient, i de la metaPli'iriiia,
tamk' en els seus inicis. Comenta, després, les
manifestacions artístiques de Pbonie neolitic,
l'arr rupestre, aaib les corresponents zones
d'expansié). Una parí d'aquest art son les inscultures, imialment coaumiades.
El Ilibre, després de dedicar una particular atencii'i al neolíiic valencia, té rencert de
reíerir-se a la in\'esrÍL;ació ari,[iicolo|iica i ensenyar breunient les lécniques elementáis de
vlaiació del passat i Pajuda de les anomenades
ciéncic^ auxiliáis de l'arqueolntiia. 1 per arrodonir el ctaicepie, la una proposta d'activitais
i, entre elles, un joc divertir que ajuda a aprendre tot pas.^ant-s'bo bé. No manquen els d(x:uaients per comentar, les taiiles cronoloi^iques,
la inforaiació bibliográfica i videográflca, el
llisTat de uuiseus on es poden c<MnpletaT els
coneixements i un jílossari o repertori de vocabulari hasic reíérent al tema tractat.
Estem, dones, davant d'un tractat bren,
elemental pero ben plantejat, de presentado
atractiva, ben iPlustrar amb j;ravats i fotografíes, que convida a la lectura i a interessar-se
|X'l teaia. ITaixoes tmctava, en detin¡ti\a.

Joan Doménech i Moner
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