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, concretainent a Sanr Aninl de Fincstres, per cal
de trehallar la cap^alera de la valí, l'ecosisteuia 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 problemes 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 principáis 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 trobcm 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 educadi>rs i acompleixi els objectius de fer descobrir i albora fer estimar aquesta bonica
valí de Llémena. Ho desitgem Je roe cor.

Lluís Pallí i Buxó
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L

a geografía b i s t o r i c a ,
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 anglosaxons 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 o b s t a n t , al llarg de
l'últim d e c e n n i s'han manifestar
alguns canvis en aquesta tendencia,
tant peí que fa a la docencia univers i t a r i a , on la geogratia b i s t o r i c a
comeni^a a ésser present com a assignatura 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 t o r i c a . L ' a p a r i c i ó
d'aquest \'olinii, com assenyalen els
editors en la presentació. pot servir de
p e t l t a , pero s i g n i l i c a t i v a , mosrra
d'aquesta inflexió.
L'obra es compon de tretze articles
de temática diversa (paisatge, divisions
territorials, xarxa víaria, espais industriáis i rurals, geografia urbana histórica...), 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 aconsellab l e - 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'bumanisme cátala, un botanic i un economisrageógraf, els quals -amb les seves aportacions- ofereixen punts de vista dife-
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rents, i complemcntaris, en unes investigacions en les quals la interrelació
d'especialitats es pot considerar cabdal.
Per alrra banda, la major part Jels
coblaboraJors esran aJscrits a la Universitat de Girona. encara que també
bi cot'laboren professors de les universitats de Lleida, Barcelona i Liverpool.
Cal remarcar, en aquest sentit, la pertinen(;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 interessanr, 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 articles que configuren el volum, pero
cal assenyalar la rigorositat i nivell de
les investigacions deis autors. Tal
vegada es troba a faltar algún article
sobre l'época antiga o medieval, ja
que la major part deis articles se centren en el segle XIX i inicis del XX.
Per alera b a n d a , el l e c t o r b a g u e s
a g r a í t u n a 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 principáis trets evolutius i conceptuáis de
la geogratia histórica, amb especiáis
referéncies a Espanya i Catalunya, article que va acompanyat d'iina amplia
bibliografia que permetra ais interessats
resseguir línies de recerca i temes
d'esfüJi on aquest apassionant ambit do

treball.
José Luis Villanova Valero
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