
bibliografiqíies de CÍIJÍÍ refer&nciii s'hi LIHÜ-

tin també les sieíes cnrresponents al Une 
(biblioceca o centre) on s'ha íitxat un de-
tenninnt títol, la qual cosa petmet de saber 
com a minini alia on podra ésser consultat. 

Per iicccdir ainb mé^ flicilicac a la in-
formacÍLÍ, a continimcio del recull, I'obra 
disposa de tres índexa: un d'autors, obres 
anónimos i persones citades; un segon de 
títols i un tercer de remes, tors ells de 
gran utilitat. 

El darrer d'aquests, el tcmiitic, que no 
és general per al conjunr del recull sino in-
dividualit:at per a cadascun deis ámbits 
cerritorials. a part de !a seva utilitat imme
diata, ens pcrmet de conéixer sobre quins 
aspectes s'ba escrit nrés o sobre quins altres 
la producció bibliográfica coixeja mes, la 
qual cosa el converteix en un indicatiu 
molt interessant a l'biira de planificar o 
orientar fumts treballs i recerques. 

En referencia també a aquest índex 
temátic, i en concret a la caula de matéries 
que el sustenta, imaĵ inem que ba estat di
fícil d'establir. Difi'cil és intentar recnllir 
en una classiiicació tots els possibles camps 
tematics i no és estrany el fet que segons 
quins (pücser els mes coneguts per Tautor} 
es desenvolupin mes que no altres. 

El recull '̂a ser tancat a ^l de desem-
bre de 1989; tanmateix, cal assenyalar 
que sVstá pensant ja en una actualització 
periódica que vâ ji aíej^int i ordenant en 
l'ohra tot el que de nou es vagi publicant. 
En aquest sentit és de celebrar el fet que 
el propi Consell Comarcal del Baix Em-
porda s'bagi compromes no noraés a anar 
publicant les addendes corresponents, 
sino també a estudiar la manera que 
aquesta bibliografia, gracies ais avenidos 
que avui dia ens ofereix la informática, 
esdevingui quelcom mes que un Ilibre 
imprés: una gran base de dades a la qual 
es pugui accedir per connexió des deis 
llücs mes distanis. 

La gent que treballem en arxius o en 
biblioteques ptulem ja donar le de la utili
tat que esta tenint aquesta Bibliografía del 
Baix Emparda. A part de donar l'enhorabo-
na a l'aucor per la feina feta. nnmés ens 
resta esperar i desitjar que l'aparició i l'éxit 
d'aquesta obra sigui un crit d'estfmul per a 
les institucions impiicades en Telaboració i 
ediciü de la resta de hibliografies projecta-
des, i que ben aviat puguem congratular
nos, com ata, de la seva publicació. 

La marina de la Selva 
abans deis "indianos'' 

H
i ha treballs d'historia l(x:al 
que teñen, certament, un 
merit enorme. Unes vega-
des perqué testimonien la 
solitaria tenacitat deis seus 

autors, no sempre prou recompensada, Altres 
co]̂ s, perqué aquest gijnere de recerques, so-
vint fragmentaries i perseverants, conttibuei-
xen, efectivament. a ressuscitar un passac 
propi del tot ignorat o, simplement, sepultat 
per la wlguda desaiemoria deis vius. Tanma-
teix, n'hi ba d'altres, de monografies locáis, 
que es caracteritzen, a mes, per ima decidida 
voluntat d'eixamplar boritzons, d'eiudir la 
temptació d'enrariment, i de comunicar, en 
suma, les senzilles vicissituds de la gent d'una 
contrada determinada amb els fluxos bisto-
rics d'abast general. Quan es fao amb aqiie-
líes dosis preceptives de rigor metodolt">g!C i 
passió ciintrolada, treballs semhlants, parado-
xalment. ja no son (només) bistoria local. 

Aquest és el cas, si mes no, de la da-
rrera publicació del icatocacalii Mario Zuc-
chitello, conegut agitador cultural selvata, 
director de l'Arxiu Historie Municipal de 
la vila de Tossa, i polifacétic historiador 
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loca!, tan aviat inieressat a estudiar (o a 
fer estudiar) les viMes romanes i els jaci-
mcnts arqueologics del seu entorn com el 
curs de determinades devocions populars a 
través deis segles o, assenyaladament, les 
activitats marítimo-comercials del litoral 
selvata en temps reculáis i oblidats. 

Així, si fa cosa d'unsdeu anys enílestia 
una meticulosa reconstruccio deis inter-
canvis medievals entre Tossa i Barcelona, 
Tobra que ara ressenyem, de temática ana-
loga, va ítít^a mes enllá, t;mt en el temps 
com en l'espai, Cal dir que de -locaU, 
aquesta segona monografía, tampoc no en 
té gran cosa, ni per les tonts einptades (que 
l'autor ba hagut de cercar des de Tossa i 
Girona fins a Valencia o Barcelona), ni per 
la materia tractada: el transir marítim entre 
Tossa (i, subsidiariament, Sant Feliu de 
Cuíxols, Lloret o Blanes} i Valencia d'en^a 
de mitjan segle XV fins a la darreria del sis-
cents, és a dir, quan la marina selvatana 
bavia enfilar toe jiist el camí cap a les 
Indies i el subsegüent comeri; colonial. 

L'elecció del grau de Valencia no es poc 
considerar casual- Ha estat induída per les 
fonts i, en particular, per Texceldent serie do
cumental i duanera del peaige de la capital 
valenciana. La foruina arxivística revela, tan-
mateix, un tet bistoric real: el grau de vincu-
lació comercial i secular del litoral selvata i 
les seves marines amb el regne de Valencia i 
la seva capital; una vinculació for̂ a mes in
tensa, almenys en bona part del període estii-
diai. que no j'vas amb la capital del Principat. 

Un Iligam semblant s'explica, sobretot, 
peí caiñctcr complementari de les economies 
locáis afectades. Les fonts emprades no tan 
possible, malauradament, un coneixement 
detallar i xifrat d'allo c[ue duien els patrons 
tossencs o selvatans en els seus viatges de tor
nada, tot i que sovint els retoms es nodrien 
d'altres itineraris derivats (de vegades fins a 
Alger o les illesde la Mediterránia central) i, 
assenyaladament, del cabotatge entre Valen
cia i Tortosa, tos per proveir-se de sal, tos per 
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aa»tar tant a Tcjssa com a Barce!ün;i riirruH, 
la llana o la seda, i els manuíacmrats d'esparc 
i cistellL'ria del regiic de Valencia. 

Concrariaraeni, Tautor ha pngut dcx:u-
mcni:;ir uxhausrivament la comixisició de les 
exptirtacions cossenques cap ¡i la capital va
lenciana. Fins a mitjan segle XV'l cünsistiren. 
básicamenc. en prnducces torestak, com arn 
llenya, fusta obrada o per olirar, carbó, castan-
yes i avellanes, i pannes de suro, que alimen-
taven, aleshores, la ]?rospeni i recnneuuila ta-
pineria valenciana. Pciscerionmcnt, el gmix ¿^ 
les remeses em fec, sobrecoi:, de cansaladeria i 
salaó de peis blau; una accivitac. la darreni, 
que pren(:;ué una dimensió auténticament 
empresarial, i que fou capitalirzada pels nego-
ciants de teira estañe en deirimenc de pauons 
i níivegants. A pLirtir de la se^ona ineitac del 
sê 'le XVI!, pero, el í̂ rau de Valencia esdevin-
gué una mera escala camí cap a Cadis. 1 é,s 
que Tüssa, igual com d'alcres poblaciuns del 
litoral selvata i cátala, pn)ia<íonitzava alc^lio-
res el viratge del cotnerí; marícim ciel Pnnci-
pat, que cercava Tentroncament amb les 
rutes atlántiques i el negoci americii. 

L'autor, tanmateix, no s'ba limiíat a res-
seguir les oscil-lacions deis transits en el de-
curs del temps. Timbé n'estudia, albora, tora 
la seva infrastructura; ports i platines; tipus i 
tonatge deis vaixells; itineraris i perills de la 
mar; i modalitats n^ercantils com ara coman
des, nolitS; préstecs, assegurances. Tampoc 
no oblida mai els bomes i íes seves vicissi-
tuds; siguin patrons o negociants, corsaris al-
gerins o dissortats captius tossencs. 

Altrament. l'estudi deis intercanvis no 
ha significat l'oblit de b producció. Contra-
riament, l'autor ha dedicat tanta o mes aten-
ció al petit univers de térra endins, a les seves 
fontsde subsistencia i, per tant, a les variades 
formes del treball pre-indiistrial, ais seus rit
mes estacionáis i la pluriactivitat que se'n de-
rivava; l'explotaciíí del Kxsc, el carhoneig, la 
pela del suru, l'engreix del porc o la salaó del 
peix blau, la cura d'una perita vinya o d'un 
hortet doméatic, minúscul patrimoni territo
rial de molts mariners i pesciidors,.. En defini
tiva, Zucchitello ha sabut captar, i explicar 
amb una prt^a elegant, un punt enyoradissa i 
de gran riquesa léxica, tot un món feinejanr i 
extingit de calafats, pescadors, mariners, car-
boners, pelaters, boscaters i vinyataires: el 
món de la Marina de la Selva abans de 
ratracciü colonial, és a dir, una marina selva-
tana for(;a menys coneguda que no pas la deis 
«indianos», hereva seva. En reíer aquesta 
historia local, pcrü, Zucchitello ha escrit al-
hiira un capítol de la historia, insuficient-
ment coneguda encara, del comer^ marítim 
cátala a l'epoca de Tanomenada decadencia. 

^ ^ ^ 

La LUBRERIA 22, lol seguinl m caml d'acciú cultural, convoca el Xli PñEMI DE NARFlftCIÓ CURTA 
JUST MANUEL CASERO, en homEnalpe a la se-a vinculaciú a Girona i la seva cultura. 

Lss obres preseniades hauran de ser inediles, en caíala, i no poifran haver estai oremiailss en altres 
concursos. 

« 3 » 
t l i erigmalB es presenlaran per Irlpllcal. mecanogralhls a doble esoi\ i a una sola cara L'extensiú 
iná>iniaserade100lullsDIN'A4 

« » 
Les obres s'lian de presentar a la LLiaREflIA 22 ic/Hortas. 22. aeGirona) abans del día 16 d i selem-
bre. lol fenl consTar el nom i Tadre;^ de l'auíor En cas Oe pieseniar-se sota un pseudórim caldrá 
ad>untar-bi la plica. 

Els premis serán un primer premí de 300 OOD PTA i un sepon de SO.000 PTA Cobra será publicada 
per i'edilorial EMPÜHIES La LLIBRERIA 22 es reserva I aulonl7aciú I condicions pDr a la publicactú de 
i'onr a ti na I isla, duranl 1 any 

«s» 
El (urat és format por las sepuínls persones: Miauol Berga, Dolors Oller, Modast Piais, Anloni Puip-
V6'l, Salvador Sunyei i Bover i Joan Miro, que acluara com a secretan serse rat 

<S1# 
El premi será adjudicaí en el marc de les Pestes de Sant tJarcis [octubre-noverríitel de l'any de la cdn-
vocalúria. 

t ls Dnpinals no premiats es podran reinar a la mateiía llibreria duranl un termmj d'un mes a partir de 
l'adiudicació ael premí. La llitjretia no remetía origináis deis aulors i rio es la responsable oel desti deis 
origináis qua no liagin estal relirals en el letminr esmenlat 

« ^ 
Els concursarts es compromelen a accoplar inteprament les bases de la convocatoria. 

Xavier Torres 
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