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Les cartes privades 
d'un historiador 

CLARA, joscp; CORNELIA, Tere; N4AR1NA. Fnincesc 
i SIMÓN, Antoni, (A cuní Je). (1994), 

El)isio¡ari d¿ ]aume V'ia'ns 

cnL QiKii-lcrns Jcl Cercle. m'ini. 10, 
Ccrclc (.rEstiiJis MistC)rics i Socials Je üirona. 

261 paíjines. 

A
! llarií Ju Jcu anys c! Ccrclc 
d'Estudis Histories i Socials 
Je ü i r t ina ha ed inu Jen 
v'oUims, en la seva col-lccció 
"QuaLlerns tle! L^-rele", cls 
quals s 'han centrar en 

i'esriKii Je la leinatica hisrñrica ^ircmina, pL'ro 
sense abanJonar rho[ir:i> carala. Ainb la 
intenció Je presentar trchalls ri}iori)Si)s i 
atraienrs, a l 'esnienraJa coMecció s'han 
publicar invesii^acinns J'aiitnr.s de presri.Lji 
coni j . Fontana, E. Ucelay Ja Cal, j . NaJal o 
Bnrja Je Riqíier, entre J'alrres. 

Per coinnicinorar el «.lese aniversari Je la 
funJació Jel Cerclc s'ha escollit la [if;ura Je 
Jauíne Vicens i Vives, fíironí universal, que 
resLimeix perfcctament la conJiciú d'hisroria-
Jor cátala Jel sctile XX. Els autors J'aquest 
voluin exposen un ei'̂ istolari LIC la seva corres-
ponJencia particular, anih el proposit J'aportar 
JaJes sohre la historia quotiJiana que ajiiJin a 
perfilar la iniatj^e Je Can eminent personati^e. 
Albora volen aprofitar el voluní per reivinji-
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car, coui un let normal, la publicacii'i Je lletres 
privaJes de protagonistes de la cultura catalana. 

El Ilibre, Jesprés i.riuia breu presenraciú, 
arrenca aiiib una petira. pero no menys útil, 
semblantea Je JaLinie Vicens Vives, coni a liis-
tnriatlor i com a borne públic. L'objecriu és 
centrar la se\'a tî ^ura i no només lloar-la, cimi 
s'ha íet en Jiverses ocasions. En aqiiest sentit, 
son interessanrs comentaris sobre la seva 
actuació envers el rejíini franquista, les afir-
inacions Je Fernin SoIJevila sobre el niiUcix 
Vicens (pp. 11 i 12), i els "retrats" que Je ell 
tan Jtttep Fia i SaK'aJnr Paniker (p. 16). Per 
lillim es JeJiqíicfi unes b'nies a siibrarllar la 
transceni-lencia ilc! scu llet;at, el qual rccaiiiué 
en la uni\'ersitat funanientalineni, i lainbi; en 
la culiiira, la societat i la pi^lírica catalanes. 

El eos central Je! \'olum el componen 187 
catres aLlrcí̂ aJcs a 31 corresponsals, persi>nali-
lats Je la cuirura catalana principaIment, pero 
també castellana, entre els quals predominen 
els historiatiors, coin és loyic. La major pan, 
ufjes ISO, foren cscrites entre 1951 i 1960, 
últiins vuit anys Je la se\'a curra, pero inrensa 
vida, "....son les cartes d'un Vicens afermat coui 
a catedratic, que connecta amb els coMcHues i 
els deixebles per repartir feina i orienracions, 
que es relaciona amb les torces vives del país i 
que Iluita per con.solidar el fjrup d'historiadors 
vincular a la seva persona" (p. 21 i 22). La mei-
Cat de les cartes van aJrei¿aJcs a Joan Mercader 
(27). Santiago Sohrequés (27), Ramón Gubcm 
(24) i josep Fontana (20), Jestacanl també el 
nombre J'escriis Jirigirs a Anronio Onmíngue: 
Orii: (11) i a Josep Ferrater i Mora (12). Les 
epísroles s'agrupen on.lenai.les per corresponsals 
i aquests alíabécicament. Pet altra banJa, cal 
assenyalar que cada receptor ve presentar en 
una perita introdiicció que recull intormacions 
sobre la seva vida i trcball, i també les raons Je 
la seva vinculació amb Vicens. 

La temática que tracten les lletres és Ji\'er-
sa, Jestacant les relacionades amb coMctzues i 
deixebles, en les quals Vicens realirza reflexinns 
i achu'iments, polemitza. dona consells, reco-
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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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