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Benvolgut 
Valentí Fargnoli 
Hl HA MOLTS ÁLBUMS d'imatges 
que teñen com a fil conductor la 
prodúcelo d'un autor; no obstant 
alxó, n'hi ha pocs que s'hagin edi-
tat amb canta seriositat com el 
que avui es ressenya en aqüestes 
pagines. El Tallet d'História de 
Ma^anet de la Selva ha seleccio' 
nat gairebé tres-centes imatges 
que Fargnoli va captar de dife-
rents esdevenimenfs del cniínicipi 
pero, sortosament, ha anat mes 
enllá de la simple juxtaposició de 
fotografíes i n'ha fer una 
excel-lent catalogació, Els autors 
donen eíements de lectura de les 
fotografíes que poques vegades 
recullen les publicacions. Eíe
ments del nivell de si la reprodúc
elo és feta a partir d'un negatiu de 
placa de vidre o d'una copia, quln 
formar té la copia original, si la 
Imarge era acolorida i qul l'ha 

conservada i, per tan:, qui ha 
cedit un record incim, molres 
vegades familiar, per transformar
lo en un document de comunica
d o pública. També han tingut 
moka cura en la descripció de les 
imatges, la qual satisfa la majoria 
de les preguntes que el lector es 
pot formular: qul?, quan?, a on? 
Aquesta descripció arriba a nlvells 
de concreció molt específics. 

El Ilibre s'estructura d'una 
forma molt semilla: la biografía de 
Valentí Fargnoli seguida de la seva 
prodúcelo fotográfica agrupada 
temáticament- Peí que fa a la bio
grafía de Fargnoli, m'agradaria 
remarcar que la inclusló d'lnfor-
maclons procedents de la filia de 
Fargnoli, la Genoveva, aconse-
gueix envoltar la trajectória del 
fotograf del to cálid i proper que 
només pot oferlr la historia oral. 

acompanyada de fotografíes de la 
vida privada de Fargnoli: dibui-
xant, festejant amb la seva futura 
dona, Rosa Vllaseca, posant en el 
dia del seu casament, agafant amb 
bracos les seves filies. 

Els autors han fet un bon 
treball d'lnvestlgacló que ha tin
gut com a resultar la publicado 
d'informacions que fa temps que 
eren reclamades pels amants de la 
fotografía com és el destí que va 
teñir l'arxlu del fotograf? I aporta 
documents Inédits eom la partida 
de naixement de Tautor a partir 
de la qual queda ciar d'una vegada 
per totes que el segon cognom de 
Valentí Fargnoli és Annetta 1 no 
lannetta com recullen la majoria 
de les biografíes fetes sobre el 
fotograf. 

Dolors Grau i Ferrando 
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Una comarca 
a Vahast 
N(1 És FÁCiL KLARORAR una obra de 
síntesi 1 encara menys quan aquesta 
ha d'adequar-se a les pautes d'una 
coMecció, En aquest context cal 
emmarcar el nou Arles de la comar
ca balx-empordanesa. Una llarga 
relació d'autors, tots especialistes de 
les diferents temátiques i molts d'ells 
lllgats de prop a la comarca donen 
unes bones perspectives a l'obra. 

No es tracta només d'un atles, 
és mes aviat una monografía de geo
grafía regional amb abundant aparell 
cartográfic. Comenta amb una 
imprescindible situado general de la 
comarca i deis munlclpis mes grans. 
La cartografía presenta un útil 
topügráfic a escala 1:100.000 1 els 
corresponents fulls de ri:50.000, 
amb uns talls que permeten l'obser-
vacló 1 la comprensló de les diferents 
subtinítats de la comarca. Son publí-
cats els piánols deLs nuclis urbans de 

les poblaeions mes grans i és la pri
mera vegada que hom els pot trobar 
reunits en una sola font i a una 
mateixa escala. El capítol d'história i 
patrimoni és un deis mes aeonseguits 
i mes si tenlm en compte l'habitual 
parcialitzaeió de les fonts bibliográfl-
ques en una evolucló histórica 
comarcal. La geíigrafia física, el ter
cer capítol, es nodreix de les aporta-
cíons clássiques i d'algunes novetats 
com un mapa de riscs. L'apartat de! 
clima deixa entteveure, malgrat una 
volguda coherencia, la íragllitat de la 
xarxa comarcal d'observacions 
climátlques. En les parts dedlcades a 
la hidrología 1 a la vegetado cal des
tacar els mapes que reñecteixen la 
informado elaborada pels mateíxos 
autors. L'apartat poblacional facilita 
una síntesi ciarifleadüta 1 trencadora 
de toplcs. ExceMent la cartografía 
que utllltza els mapes anamórfics, 

faells de eomprendre 1 que contri-
bueixen a la vísió real de la comarca. 
A l'apartat economic s'agraeix la 
definido de conceptes i l'emmarca-
ment en el conjunt cátala, alxí com 
roportunitat de les dades recents 
-poc dívulgades- en els tres sectors 
básics. El capítol sobre ser\'els, equl-
paments i transports, temátiques que 
en altres obres solen quedar «oblida-
des", mi)stra una part mok activa de 
la vida comarcal. Flnalmenr, un cin-
qué capítol sobre medí ambíent 
s'acosta ak espais naturals procegits 1 
mok tímidament a la situado deis 
residiis munlcipals. Es troba a faltar 
una mes amplia descripció deis ports, 
els quais queden tractats poc a rinlci 
i píx: al final. La utilltat está ser\'ida, 
en primer lloc, pek estudlants, 1 a 
continuado, peí públlc en general. 

Rosa M. Medir 
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