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L'any 1996 la bibliotecària Inés Padrosa publicava, en dos densos 
volums i en format CD rom, la Bibliografia interdisciplinària de l'Alt 
Empordà, obra que va significar una petita revolució en el camp de la recer
ca bibliogràfica perquè posava a disposició dels estudiosos de diverses disci
plines un conjunt de materials, articles, fullets, obres de consulta, monogra
fies, etc. sobre aquesta comarca tan rica en matisos i que ha esdevingut una 
eina de consulta obligada de la qual ens hem beneficiat molts investigadors. 

Amb aquesta i d'altres iniciatives seves, que seria impossible enu
merar en aquesta breu ressenya, Padrosa s'ha guanyat a pols un lloc ben alt 
entre els estudiosos del món de la bibliografia tant per la feinada que repre
senta una obra com la que comentem com per les seves acurades investiga
cions, ja que ens ha ofert repertoris d'impresos i manuscrits de diversa pro
cedència que es troben al Palau de Peralada i en d'altres biblioteques públi
ques i privades de l'Estat espanyol i de l'estranger. Tant de bo disposéssim 
d'eines semblants per a d'altres comarques, i sobre Catalunya en general. 

Ara, quatre anys més tard, seguint el mateix sistema dels dos 
volums anteriors, on cada fitxa indica amb estructura clara tota la informa
ció precisa sobre autor, títol i contingut, disposem d'un primer suplement 
molt exhaustiu, elaborat sense rampells d'impaciència, en el qual es recul-
llen gairebé 3.000 fitxes més, on trobem articles nous apareguts durant 
aquest quadrienni, a més d'altres materials que en el seu dia no van poder 
ser preses en consideració. A més del fitxatge de moltes monografies locals, 
aquest segon volum s'ha enriquit amb el buidatge, en connexió amb la 
Fundació Dalí, de tota la bibliografia existent sobre la vida i miracles 
Salvador Dalí, un geni la bibliografia sobre el qual no para de créixer, a més 
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d'altres treballs, tesis i tesines de diversa procedència i contingut sobre 
aquesta comarca i zones limítrofes. A la fi de l'obra uns complexos índexs, 
d'acord amb la classificació decimal universal, enriqueixen aquesta obra 
enciclopèdica, i la fan molt manejable. 

Cal felicitar la seva autora una vegada més perquè aquest és un lli
bre fet amb meticulositat, que dibuixa la vitalitat cultural, artística i material 
d'una comarca molt rica, amb iniciatives de tota mena. En aquesta visió de sín
tesi, actualitzada, l'Alt Empordà mostra de nou totes les seves gràcies. 
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