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Joaquim Bassegoda publiques La
catedrai de Gerona, I;i niajor pare Je
la bibliografía referida a aquest
monumení s'ha desenvolupat des
del biaix de la hisCÓriEi de l'art. Tal
com din Jüíiquim Niidal en el próleg
del Ilibre de Montserrat Jiménez, la
catedral de Girona des d'ara ja no
podra ser contemplada, tanmateix,
només des de la perspectiva artística. En efecte, a través d'una recerca
voluminosa en arxius civils i eclesiastics, no únicament gironins,
l'autora d'aquest Ilibre ens descriu
amb prosa acurada i trehallada el
complex organigrama eclesiastic
intern de la catedral, a saber: els
bisbes, les dignitats, els canonges,
els beneficiáis i els infants de cor.
Es presenta el capítol de canonges
com un collectiu amb torca i travada consciéncia i identitat grupal,
amb clars interessos senyorials i feudals (tal com Jaume Portella i

Antoni San: ja posaren de relleu a
través de la revista Recerques) i que
es nodria, a diferencia d'akres
capícüls catedralicis de la monarquía hispánica, no tant de membres procedents de la noblesa com
de la pagesia benestant o classe
hisendada de la regió de Girona
(com els Veray de Celra), o de
determinats ofícís urbans qualíficats {com seria el cas del canonge
erudit Francesc Xavier Dorca, ja
estudiar amb anterioritat per la
maceixa historiadora). L'autora es
refereix, aíxí mateix, a les persistenis tensions existents entre els
bisbes i els canonges (especialment
d'en^á de les reformes tridentines),
com aquests s'adaptaren a la nova
conjuntura política oberta arran áe
la i m p l a n t a d o del nou régim
borbimic el 1714 i com afrontaren
algunes de les seve.s mesures (abolició deis estatuís d'estrangeria,
ímposició del cadastre, excusar.

reducció deis ingressos deis censáis
apartirde 1750...).
Tot i que el Ilibre se centra en
el capítol de canonges del segle
XVHI, l'autora encertadament
remet a bastament a períodes histories anteriors (etapa medieval,
reformes tridentines,..) que condicionaren la seva evolució al llarg
del set-cents. Només cal esperar
que aquest Hibre inauguri una nova
etapa en els estudis sobre la catedral de Girona i esperoni Tautora, o
d'altres hisloriadors o historiadores,
a estudiar-ne altres aspectes encara
poc tractats, com serien, per posar
un parell d'exemples, la investigació sistemática del fons de l'obreria
catedralicia o l'estudi detallar de
l'impacte económic (i polític} en el
capítol de canonges de les mesures
preses durant la Revolució Liberal
del segle XIX.

joaquim M. Puigvert i Sola
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El sniuifií turístic.
GAL!, Nuria; MAJÓ, Joaciuim (ed.)
Universitat de GironH.
Girona, 1999. 102 pagines.
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DEL turisme és la quantitat i dtversitat de feíiómens que hi íntervenen: la comercialització, el transpon, l'allotjament i la restauració,
la senyalinacíó, la imatge turística, l'atencíó al clíent, etc. Sens
cap mena de dubte, el guia turístic, és a dir, la persona que actúa
com a intermediaria entre el turista i el territori, desenvolupa un
paper destacat dins l'estructura
del sector. En primer lloc, perqué
té un tráete directe amb el turista
i d'ell depén el grau de satistacció
del client, albora que obté un
coneixement del scu comportament i les seves necesssitats i
expeccarives. En segon lloc, perqué el guia intervé directament
en la cünstrucció de la imatge

turística, és a dir, de la percepció
que el turista adquireix del territori i del servei turístic en general
En aquest sentit, és ben agradable,
per necessari, que l'Escola de
Turisme Oficial de Catalunya,
adscrita a la Universitat de Girona, hagi editat un Ilibre on es
recullen diverses perspectives
sobre el guiatge turístic.
Segons es desprén de la seva
lectura, el guia ideal ha de complir tres requisits básics; 1) Teñir
tres tipus de coneixements: a) un
cert saber general (cultura, historia, política, geografía), b) un
exhaustiu coneixement del territori que presenta (la seva cultura,
historia, patrimoni, actuaíitat), c)
un coneixement practic que li
permeti desenvolupar la seva fun-

ció de guia (moure's peí territori,
conéixer el funcionament social,
adreces d'interés); 2) Teñir dots
organitiatius, de comunicació i de
dinámica de grup (aixo inclou el
domini d'idiomes, la capacitat
d'expressió i transmissió de coneixements, el tráete amb el públic,
saber escoltar, afrontar situacions
inesperades), i, finalment, 3)
Teñir un actitud de servei davant
el client (amabilitat, atenció).
Aqüestes actituds i aptituds han
de permetre al guia desenvolupar
les seves funcions: acompanyant,
informador, presLMitador del territori. divulgador de coneixements i
mediador cultural.

Xavier Turró
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