
mana rectifícacions i actuacions, anima a 
continuar treballant i Iluitant en els 
moments adversos i s'esfor^a en ajudar 
els seus deixebles a supenir diterentH opo-
sicions académiqíies, També es plasma la 
pugna per mantenir el nivell i autonomia 
de la zarxa d'investigadors de Barcckma i 
analitza les relacions catalano-madrilcn-
yes en els ambits de la historiografía i la 
cultura. Reflecreixen aucoconfiani;a en 
les seves opinions com a historiador, 
autocitnfian^a, que alguns píxlrien quali-
ficar d'envaniment. 

D'altres cartes ofereixen rcrtexions 
de caire polític. En ellcs, Vicens es mani-
festa amínat i neguitús per les actuacions 
dei rcgim franquista, tot apuntant la seva 
esperanza en la burgesia i la intcblectua-
litat com a únics possihlcs protagonistes 
en la recerca d'alternatives politiquea. 
Algunes altres proporcionen noticies 
familiars, es refereixen a les activitats de 
¡'editorial Teide o a la seva malaltia ter
minal -davant la qual es mostra seré i 
impiicient per superar-la. 

En conjunt serveixen per conéixer 
les seves opinions, reflexions, actituds, 
relacions i estnts d'iinim al llarg 
d'aquells anys. 

Entre els pocs descncerts del volum 
cal indicar l'ab.sencia d'escrits adrei^ats 
a corresponsals estrangers -fet assenya-
lat pels autors- amb els quals ben segur 
mantingiié una suggestiva comimicacin. 
Per altra banda, algunes de les lletres 
son molt breus -notificacions de rcccp-
cions i trameses de Ilihres o noticies, 
felicitacions, postáis...- i no aporten 
gaires dades d'interés. 

Malgrat tot l'obra és un document 
estimable que suposa un meticutós tre-
bali de recerca a nombrosos arxius 
públics i privats i biblintcques, i és pre-
sentat amb esment, com hn confirmen 
les abundants notes a peu de plana L]UL' 
reflecteixen un vast coneixement de 
Vicens i la seva obra, notes que servei
xen de gran utilitat per aclarir qui son 
els personatges citats, la importancia de 
les dates i deis fcts que s'hi esmenten, i 
que a mes proporcionen referéncies 
bibliografiques diverses. Per últim cal 
assenyalar que les cartes han estat trans
critos literalmcnt, només s'han realitzat 
petites correccions de puntuació, accen-
tuació i deis errors de picatge -en les 
mecanografiades-, correccions que hi 
apareixcn convenicntment indicades. 

José Luis Villanova Valero 

Per estimar 
la valí de Llémena 

PUJADAS i PIGEM, Albert 
Líi Valí de Llcmcna 

Els Espais Naturals LIC les Comarques Gimnines, 4 
Diputado lie Girona, Girona, 1'̂ '95. 

J J La valí de Llémena, espai 
^ F ^ T natural a cavall entre les 

A A comarques de la Garrotxa i el 
Girones, no és pas una de les 
regions ni contrades mes 
emhlematiques de Catalunya, 

ni encara menys ha bressolat cap personat-
ge eminent de la nostra rica historia. La 
valí de Llémena conserva, pero, les mesu
res humanes d'un habitat suau, seré i har
monios. Un entom que, com sempre, con
figura les persones, i que ens ha i^X. hereus i 
marmessors deis scus secrets». Aqüestes 
son les primeres paraules de la prescntació 
que \:A l'autor, el geóleg Alhert Pujadas, al 
nou volum, en concrct el quart, tic la 
col-lecció Estanislau Vayreda. 

El 28 de juny, a la biblioteca públi
ca Mit.|uel Martí i Pol de Sant Grcgori, 
cenia el plaer de presentar aqucst Ilibrc 
que aporta al món de l'edLicació un 
material esplendíd per descobrír aquest 
"habitat suau, seré i harmonios». 

Scguinr la filosofía de la col-lecció, 
s'ofereix un material i.lÍLlactic-edLicatiu ais 
professors d'cnsenyament secundari. En 
les diferents carpetes que trobem al Ilibrc 
es presenten un seguit de temes en ft)rmat 
líe qüestionaris i fitxes per tal que els nois 
i noics LIC 12 a 16 anys es convertcixin en 
\'L-ritables "investigadors» d'un espai 
natural . En aquest cas es tracta de 
rentorii natural de la \'all tic Llémena. 

El Ilibrc presenta un seguit de mate-
rials encaminats a fcr una sortida a la 
valí lie Llémena. Abans, pero, suggcreix 
fer un acostament a la flora, fauna, geo
logía i pohlació de la valí, a partir d'un 
muntatge audiovisual (disponible en els 
diferents centres de recursos i a la biblio
teca pública Miquel Martí i Pol de Sant 
Gregtiri) i d'un seguit de qüesrinnaris 
que es trcballaran a la classe. En aquest 
apartar, i en general en tot el Ilibrc, cal 
destacar la munió de mapes, dibuíxos i 
esquemes Lpaciirada realització que 
acompanyen els qüestionaris i els textos. 

Un cop hagin acahat aqüestes acti
vitats, que servlnm ais nois i noics per 
situar-se í que son tant o mes impor-
tants que la sortida en si mateixa, els 
nois í noíes ja estaran preparats per anar 
a conéixer la valí .sobre el terreny. Per 
dur a terme aquesta sortida, es proposa 
un seguit de fitxes de trehall per a 
catlascun deis índrets que es visítaraii. 

En el cas tlels tres volums que s'bavíen 
publicat abans d'aquest {Eis A/̂ Kiniolls tící 
Bflíx Emporílíí, E/.s ¡\\gum\iAh de í'A/t 
EmjMirdíi i Eí Momjrri)^ |a zona estudiada 
era mes puntual i ptífser els indrets on es 
ícien les observacions quedaven mes reco-
llits en una zona concreta. En el cas de la 
\'a!l de Llémena, la proposta ctinsisteix a 
íer un recorreguc al llarg de tota la valí, 
comen^ant a la capgalera i acabant a la 
planta de Sant Gregori, nn la riera de Llé
mena aboca les aigües al rlu Ter. 
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Aqiiest fet porta l'tiutor a escullir 
tics llücs porque cls nois i noics hi tacin 
les seves observacions; 

A. Un a la part aira Je !a \'all, concre-
tainent a Sanr Aninl de Fincstres, per cal 
de trehallar la cap^alera de la valí, l'ecosis-
teuia de Talzinar i les iones de pracs. 

R. Un alrre a la part initjana de la 
\-all, a la :o[ia Li'e.sharjii de la planta de 
Sant Esteve de LlC'mena, un es poden fer 
observacions sobre l'evolLició de la riera, 
la vegetació i hi fauna. 

C. I tinalment a la part balxa de la 
valí, enfilant-se al santuari de Santa 
Aira, on es poden fer observacions de la 
zona on la valí ja s'obre a la plana de 
Sant Gregori i també deis boscos de les 
iones obagues. 

Atjuests tres indrets permeten \'eure 
l'evolució de la riera de Llémena i els 
diferents ecosistemes que l'envolten. 

Finalmenr al Ilibre bi ba un material 
per treballar i.lesprés de la sortija, on es 
proposa fer uns muráis per ral de sinretit-
:ar-bi totes les observacions que s'ban fet 
durant l'experinientació sobre el terreny. 
En aqiiest últim apartat del Ilibre, també 
s'hi adjunta una serie de textos que fan 
referencia a la valí de Llémena i uns pro-
blemes ambientáis que els nois i les noies 
ban de solucionar i sobre els t[uals han de 
donar la seva opinió. 

Aquesta coblecció té un interés 
especial davant la necessitat que teñen 
els mcstres de les escoles d'aquest tipus 
de material Jidactic a l'bora d'aplicar la 
Reforma Educativa. Cal a^rair uns 
materials com aquests, que participen 
plenamcnt de Tesperif de la Reforma i 
fan que cls nois i noies sit;uin els princi
páis protagonistes Je reducació a partir 
de les seves Jescobertes. 

Potser un Jcls principáis avantatges 
que els mestres Je les escoles del sector 
de Girona, Sale, Bescanó, Angles, les 
Planes... rreballaran en aquest material 
és la proximitat. Els set quilometres que 
separen Girona de la valí i el fet que es 
pugui entrar a la seva zona alta per la 
carretera que ve de les Planes, la fan 
molt acccssible. En pocs minuts ens tro-
bcm immergits en aquest magnífic 
eiiti)rn natural, a punt per treballar. 

Ara ja només ens cal esperar que 
aquest Ilibre sigui útil per a tots els educa-
di>rs i acompleixi els objectius de fer des-
cobrir i albora fer estimar aquesta bonica 
valí de Llémena. Ho desitgem Je roe cor. 

Lluís Pallí i Buxó 

Geografía i historia 
del paisatge 

NOGUE i FONT, Joan i PUIGVERT. Joaquim M.. (eds.). 
Geografía hisiórica i hisiaria del paisatge a Estudi Genera/. 

Revi.sia de la Faculiat de Lletres de la ÜJiíi'er.'iiíac de Girona, 
(199Í), núm. 11 (monográtic), 290 pagines. 

L
a geografía b i s to r ica , 
com a subdisciplina de la 
geografia, i la historia 
del paisatge, com a línia 
de recerca, ban estat poc 
desenvolupades al nostre 

país pels geograts i els bistoriaJors. La 
proliferació de treballs i in\'estigacions 
en aquests camps ais paVsos anglosa-
xons a partir deis anys }0 - i en un grau 
mes petit a Frani^a els anys 20 i Í0- no 
tingueren a Espanya i Catalunya gaire 
ressí). Aixo no obstant , al llarg de 
l 'úl t im decenn i s 'han manifestar 
alguns canvis en aquesta tendencia, 
tant peí que fa a la docencia univer
s i tar ia , on la geogratia b is tor ica 
comeni^a a ésser present com a assigna-
tura en nlgiuis nous plans d'estikli. com 
peí que ta a la recerca, on es detecta 
un gran esfotí; en l'exploració de noves 
tonts i en la confecció de monografies 
i.le geografia b i s to r ica . L 'apar ic ió 
d'aquest \'olinii, com assenyalen els 
editors en la presentació. pot servir de 
pe t l t a , pero s ign i l i ca t iva , mosrra 
d'aquesta inflexió. 

L'obra es compon de tretze articles 
de temática diversa (paisatge, divisions 
territorials, xarxa víaria, espais indus
triáis i rurals, geografia urbana históri
ca...), que permeten mostrar ais lectors 
un ampli ventall d'idees, conceptes i 
temes que ofereix la recerca en aquests 
camps; tor plegar, sense allunyar-se Jel 
sea context acaJemic i geogr^fic mes 
inimeJiat, com és natural -i aconsella-
b le - en una publicació com l'E.síiidi 
General. 

La majoria Jels autors son geografs 
i bistoriaJors; pero també hi participen 
una filóloga, especialista en l'bumanis-
me cátala, un botanic i un economisra-
geógraf, els quals -amb les seves apor-
tacions- ofereixen punts de vista dife

rents, i complemcntaris, en unes inves-
tigacions en les quals la interrelació 
d'especialitats es pot considerar cabdal. 
Per alrra banda, la major part Jels 
coblaboraJors esran aJscrits a la Uni-
versitat de Girona. encara que també 
bi cot'laboren professors de les univer-
sitats de Lleida, Barcelona i Liverpool. 
Cal remarcar, en aquest sentit, la perti-
nen(;a d'un deis autors al Departament 
de Medi Ambienr de la Generalitat de 
(Catalunya, La seva participació com a 
co-auttir d'un deis treballs és interes-
sanr, perqué implica la imhricació 
investigadora de persones alienes al 
món universitari. 

La brevetat d'aquestes línies no 
[•>erinet endinsar-nos amb protunJitat 
en la temática Je cadascun deis arti
cles que configuren el volum, pero 
cal assenyalar la rigorositat i nivell de 
les invest igacions deis autors. Tal 
vegada es troba a faltar algún article 
sobre l'época antiga o medieval, ja 
que la major part deis articles se cen
tren en el segle XIX i inicis del XX. 
Per alera banda , el lec tor bagues 
agra í t una major a b u n d a n c i a de 
mapes i fotografíes. 

La presentació que fan els editors 
(Joan Nogué i Joaquim M. Puigveri) és 
interessant i acurada, pero potser un 
pél massa sintética. Aquest fet pero 
queda compensat per l'article de Joan 
Viiagrasa en el qual s'exposen els prin
cipáis trets evolutius i conceptuáis de 
la geogratia histórica, amb especiáis 
referéncies a Espanya i Catalunya, arti
cle que va acompanyat d'iina amplia 
bibliografia que permetra ais interessats 
resseguir l ínies de recerca i temes 
d'esfüJi on aquest apassionant ambit do 
treball. 

José Luis Villanova Valero 
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