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•r CRÍTICA 

Castelló d'Empúries 
a través de mapes 
i plánols 

KiHAM I ToiíiíE-S. Pnsciial. 

Atles de Castelló d'Empúríes. 
SeglesXVIlalXIX. 
AjüinniiiL'iit di' Cliiscelió d'Einpúries. 
Figueres, 2I.IIJ1. ')U pagines. 

Els atles liisiórics son elenieiics 

cbu per al coneixciiu'iu i h ¡ncer-

preració del pmiz d'un indrct, 

pero també piT pensar coin volem 

que sii^ii uqucsi iiidrtT en el tiitiir. 

Cal sospesar Theraicia del passat 

deis llocs, entendre toe el patritno-

ni acumul.1t al llaní deis segles, 1 

posar aquesra \'isió hiscórica global 

al servei de qualsevol projecie de 

futur. En aquest semic, els ntles 

bistórics son eines büsiques per 

prendre la mida ;d terntori. 

CastelJó d'Empúríes té la son: 

de ser deis pocs municipis catalans 

que disposeii del seu propí alies 

biscóric. E! referetit mes proper el 

teníem Gns ara en VAlk-s de h áu-

mts de Gitivm coeditat peí Colletíí 

d'Arquitectes i la Dipucació de 

Girona, en cl qual, junt anib mol-

tes altres ciiitats gironines, es 

reprodiieixcn dos plñnols de Cas

telló. Ara, el treball de l'asqiial 

Ribas recull la toponimia liístónca 

del municipi de Castelló a partir 

de cartografía inédita anterior al 

segle XX i deis capbreus i lleva-

dors de comptes que comenten 

en el s^le XV. 

L'acles consta de dnes parts. 

La primera és una cranscripció de 

les explicacions i les notes maj^-

nals -que descriuen carrers i pla

ces, cortáis i paratges del Castelló 

del seî le XVIll- que es troben en 

un Ilibre de la pabordia de Caste

lló d'Empiines dipositat a I'.ADÍÍU 

Capitidar de la Catedral de Ciro-

nn. Es un Ilibre recopilntori 

d'altres de mes antics sobre esta-

blimeiits emiitéutics de la pabor

dia de Castelló, durant el període 

compres entre els anys 1322 i 

I5ií3. La niajoria de notes sembla 

que siguin de la segona meitat del 

segle XVlll , per la qual cosa 

representen una excellenc actua-

lització deis noms deis indrets i la 

recLiperació deis que havicn caigiit 

en l'oblit. 

A la segona part trobem la 

otalogació, reprodúcelo i descrip-

ció de den plánols que lemporal-

mcnt abracen quasi dos segies, des 

del 1629 fins al gener del 18D9, i 

que denoten l'interes de cada 

monient per dominar el territori. 

Son plánols de procedencia diver

sa (Biblioteca Nacional. SeiTÍcio 

Ceoi;ráílco del Ejército, .^rxiu 

Parroquial de C'astelló dEuipú-

ries, Ajuiitanient de Palamós), tot 

1 que per nombre i interés desta

quen els que es localitzen a 

r.Arxiu Capitular de la Catedral 

de Girona, proves documentáis 

sobre terrenys delmables qüesdo-

nats per estaments eclesiástics al 

llarg d'aquest peiíode liistórie. 

Castelló disposa, des d'ara, 

d'un document de referencia per 

a tlituni treballs d'investií;acÍD en 

geognifia, históna, toponimia, etc. 

A titol d'exemple, d'aquest atles 

se'n poden valer els estudiosos 

que s'eui^esquin a fér una recons-

trucció del paisatge de Castelló 

des del segle XVÍ1 íins avui, fent 

especial atenció en els canvis 

experimentáis per eletiients tan 

singulars del paisatge akenipor-

dancs com sóti el iiiateix recorre-

gut de la Muga i els seus afiucnLs, 

el tra<;at deis camins, els estanys 

[com el de Castelló, magnífica-

ment documentat), els pables, les 

terres de conreu, les clases, etc. 

I'eró per sobre de tot. i tal com 

diu el mateix autor, l'obra pot ser

vir uper despertar el cuc de la 

cnnositat i penqué siguí consulta! 

pels castelíonins de soca-rel [...] o 

bé senzillament guaitar-los |els 

plánols i mapes| per la bellesa deis 

seus dibuixos". 

Anna Ribas 
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Calella, 
en estat de canvi 

EsiE.KA ZuRi]kU(;(¡, Mit¡iii:¡. 

Calella, de la pesca al turísme. 
Quadi'rní di' PilaíHigcll, núin. Id. 

j-'aiafruiíeil, 2nni. 21H ph^mes. 

Diñen que de calellencs de soca-

rel en queden ben pocs, pero 

també diuen que tüthoni que bi 

ha viscu:, n'és descendent o bi té 

alguna relació que no siguí pura-

ment circumstancíal afirma con-

veni;:ut que îser de Calellai/ indi

ca alguna cosa mes que simple 

pertinenía. 

Sembla evident que, al costat 

d'indiscutibles condicionants 

gcnétícs i hereditaris, hí ha també 

d'altres aspectes mediambíentals, 

económics i socials que ajuden a 

modelar, si no a deternunar, el 

carácter deis indivídus i el de la 

coniunitat que n'ha sorgit. El fet 

de fonnar pan d'un gnip, espe-

cíaimenc sí es cracta de petits 

nuclis endogamics i autosuficients 

durant molts anys, comporta 

rexisténcía d'uns trets diferenciáis 

percepdbles des de l'exterior que 

esdevenen un senyal d'ídentitat i 

que expliquen els costums. el 

caranná o la manera d'expressar-se 

propis d'una contrada. 

Calella, com gairebé tots els 

indrets que s'baii fet a si raateí-

xos a for̂ a de constancia, treball 

i una gran voluntat de con\'ivén-

cia, no n'és una excepció. 

Per aixo está bé que bi liagi 

gent inquieta í preocupada per 

resseguír Pevolucíó histórica 

d'una localitat, geni com Miqnel 

Esteba, un calellenc llícenciat en 

dret i administrador de finques, 

collaborador habitual en rex-istes i 

setmanaris del Baix Empordá, 

capat d'adonar-sc de la iniponán-

cia d'aquesCí petits detalls que sin-

gubritzen cada pohie i cada gent. 

i de percebre els treis que esta-

bleixen la particularita: de les 

divenes identítats. 

I está bé que hí hagí ínstini-

cions que canalitzin aqüestes 

ínquieluds a través de pubiica-

cions, com ara els Quaderns de 

Palafrugell, que garanteixen rigor 

i amenitat: Uibres de carácter 

informariu, testimonial i divulga

dor que procuren sobrepassar el 

sen carácter local -gn'icies ai qual 

esdevenen imprescindibles per ais 

qui s'hi senten implícats directa-

nient (vei'ns i afillats)- i ler-se 

atractius per a tots aquells que 

encara lenen ganes de saber com 

es vívia prop o lluny de casa seva. 

inscrit en els parámetres que 

detlneixen la coMecció, el Ilibre 

de Miquel Esteba ta nn recorre-

gut cronolügic -sovint trencat 

per añades i vingudes que lí ser-

veixen per iMustrar comparativa-

men: algún fet- de la petíia 

historia del poblé, <x'ntrat espe-
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