
Aquesta sepona part constitueix un veritiible 

Ilihrc de sortidcs, iinü ^lia per a lê  actlvirat.-, Je 

camp. 1 si hé la presenració en fomia d'itinerariü nn 

és, certament. nova, no perd per aixo llur «accuali-

tat»: els irineniris obliguen a ser llcíjirs concixcnt 

el rerrirori que deseriuen. I es així que de tomia na

tural es passa a relacionar ambdues parts principáis 

de l'obra. Puix que ia primera és base de !a segona 

en el sentir (.[iie complementa les descrijxions Jels 

itincraris amb una visió mes {ílobalitiadiira, i perfi

la el trets característics del medi tractat. 

Eí iik'íii mmral...; text fet amb rifíor cientílic, 

i albora expressat en un llenf^uatge cntenedor i 

ben adequac per a qui es destina. La sensació glo

bal que en resulta és de continuítat -tant Je pre-

sentació com de contin^'ut. Els itincraris otereixen 

una base informati\'a perqué cada protessor en re-

alitzi l'apiicació didáctica mes convenicnt, en el 

cas de reprtxJuir-lo amb els seus alumnes. La infor-

mació bibliogríifica que s'bi acompanya i els sui;-

geriments diJáctics faciliten aquesta feina. Va! la 

pena recordar que en els centtes de recursos -amb 

seu a catiascuna de les comarques- es ptxíen tro-

bar inventaris actualit:ats deis malcriáis didactics i 

sen'eis per a l'ensenyament de les ciéncies natu-

rals, i son oberts a la consulta i ús Je tots, especial-

ment Jels cnsenyants. La xarxa d'autors que lii ha 

treballac és imptirtant; cadascun deis capítols i iti

ncraris esta redactat per una o mes persones que, 

per llur línia de treball o vinculado geográfica, 

están estretament vinculades al tema o itinerari 

en qüestió. Quin estbr? individual i de coordina-

ció que aixó deu haver representar! 

Ei ¡libre té un disseny adequat i positiu, i 

respon perfectament al seu ser\'ei d'eina de di-

vulgació i albora de rrcball. E! format literari de 

les planes és excel-lent. 

Potser s'bauria pogut dedicar un pareil Je 

capítols de la primera part a reflectir els aspectes, 

diguem-ne "conjunrurals", o polítics, si voleu, 

que afecten Je pie e! manteniment Jel paisatge 

gironí. En un, les campanyes proteccionistes i les 

seves conseqiiéncies (la deis espais volcánics 

J'Olot i Je Santa Pau -Je 1976 a 1981-, la deis 

Aiguamolls de i'Empordá -de 1976, també, a 

1983, etc.- 1 en un altre, es poJrien haver valo-

rat els estudis del meJi natural en aqüestes terres 

i, per qué no?, la seva inciJéncia en la planifica-

ciü urbanística deis municipis de la regió, 

Pero, fet i fet, un sol retret: ni cobertes ni 

tripa son íetes amb paper ecologic. 

Aquesta publiaició és modélica dins del seu 

genere Je recull de treballs d'un simposi. L'espe-

cialista que hi busqui enidició, n'hi trobaní certa

ment poca; pero al piíblic extens pero inquiet li 

sorgiran coneixements i preocupacions, L'interés 

de ¡es entitats que li han donat suport és albora 

una bona noticia. Aquesta és una publicació inult 

ben pensada que aplaudim... i que recomanem. 

Teresa Vilaró i Reverter 
Pere'Miquel Pares i Casanova 

Joaquim Ruyra, 
revisat 

A ra que en bona part de la li

teratura nostrada es troha a 

faltar la immersió en les 

fonts del llenguatge, la lectu

ra de l'obra de Joaquim 

Ruyra (1858-1939) sera seinpre un esti'mul per a 

qualsevol lector o escriptor que vulgui gauJir i 

aprendre amb una obra narrativa breu i intensa, 

que ha estat considerada un model estilístic amb 

uns valors narratius de primer ordre. 

L'obra de Ruyra és ben especial dintre de 

les tendéncies de la narrativa modernista. Ben 

sovint, tot queda subordinar a l'explicació deis 

ambients i a un sensualisme verbal que no afec

ten gaire l'acció ni els personatges. Llegiu, si us 

vaga, el rerrat literari que li va fer Josep Pía: 

veureu com n'admirava aquesta superha cons-

ciéncia estilística i lingüística. Qualsevol escrip

tor té una certa enveja per aquesta depuració a 

la qual Ruyra sotmet la seva obra. L'autor de 

MíiriiiL's I íxjscoi,íí.'.s o de Pinya de rosa encarna el 

perfeccionisme d'un narrador, mes que no e! pas 

del novel-lista. La inviahilitat Je la novel-la Har-

ga: La ¡^cni dA mas Aiíít'f, ens ho Jemostra. 

Ruyra es mou mes comoJameni amb l'obta in-

. M. LLu'ísa Julia Capdevila_ 

JOAQUIM RUYRA, 
NARRADOR 

.SKIÍIÍA 
f ÍOÜ 

J'lIHucAa^^s r>K I/AHADIA DE MONTSERRAT 

JULIA CAPDEVlLA.M.Lluisa 

juflíjnim Ruyra, narrador. 

Publicacions de l'Abadia Je Montserrat, 

Barcelona, 1992,342 pp, 

tensa i curta, sovint encasellada per tópica, 

amaraJa de religiositat. Encara avui sorprén lec-

tors i estudiosos, amb el llarg caiiií d'apreneniat-

ge que va fer en passar d'un realisme sincer a un 

are mes depurat i intemporal, cisellat com mai 

ningú ho havia fet, a excepció potser d'algunes 

produccions deis representants de i'Escola Ma

llorquína. M'agrada llegir Ruyra per la seva lli^ó 

de bellesa amb una objectivitat feta a la seva 

mida. Ningú no ha descrir el mar com ho féu 

ell. Es el Contad cátala, l'home que narra am

bients, reincorpora el folklore en la creació li

teraria i que, segons Joan Fuster, practicava un 

ruralisme blanc. 

Tot aixó ve a compte perqué Maria Líuísa 

Julia, gran coneixedora de l'obra de Ruyra i sobre 

el qual en prepara iaia biografía, no ía gaire ha 

publicar la seva tesí doctoral sobre Joaquim 

Ruyra. narrador. Després de la lectura d'aquest 

assaig son nioltes les retlexions que em venen a 

la meniLiria sobre l'art Je narrar Je Ruyra. Maria 

Liuísa Julia -i.]ue demostra ser una bona Icctora-

n'estudia les obres i els manuscrits i les seves di

verses eiapes narratives que des d'ara permetran 

rectificar molts punts de vista superíícials sobre 

la trajectória de Pescriptor blanenc. 

De tota aquesta llatga evohició, i com a 

creador d'un llenguatge literari propi, en volia 

destacar alguns punts, que son els que m'han in-

teressat mes com a lector d'aquesta obra. 

Hi ha un Ruyra al qual no li agradava el 

panteisme deis decadentistes i s'estima mes ide-

alitzar un món casóla i una realitat amb una téc

nica impressionista amb la captació de formes, 

colors i sons, Francisca en els temes pero opu-

lent en el llenguatge, la coneixeni;a deis simbo-

listes francesos, sobretot Verlaine, el duu a re

vestir la seva prosa d'un tractament rícmic i poé-

tic. S'acosta a! poema en prosa, pero no sola-

ment en un pía formal. Vol incorporar concep-

tes i idees al text imaginatiu. En les seves narra-

cíons sóida forma i concepte en un argument 

que el vol vigores, i en una llengua molt ben 

treballada. RecorJem que el 1906 participa acti-

vament en el ! Congrés de la Llengua Catalana 

i que el seu interés per la llengua és constant 
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tins :il puní de trehiillar a les oficines lexicogra-

fiques Je rinstitut J'EstuJis Catalans ;il costat 

de Pompen Fiíbra. L'any 1908 íou nomenat 

membre adjunt de la Secció filolcigica de TIEC. 

En un períüde de tcmps no j^aire llarfj, 

Maria Lluisa Julia ens ha oferr dos altres Ilihrcs 

que diuen molt d'aquesta atenció cap a Ruyra: 

Vm (íirtlíi per mar i AÍTOS iiíiiTOcions (Barcano\'a, 

1991) i RinTíi mkiii {Girona, 1991). Ara. en 

aquest nou estudi completíssim, insisteix també 

en un altre tema massa poc cnnef^ut com és el 

de! seu aprenenrati;e narratiu i sobre els anys de 

formaciü. Ruyra comenta a escriure en cátala 

quan té mes de 30 anys i presenta les primeres 

narracions literaries ais Jocs Floráis Je Barcelo

na de l'any 1896, quan en compila 38. 

De la trajectória de Ruyra valora també 

amb encert les Jiverses etapes de la seva obra 

amb rcvolució de la narrativa des deis seus inicis 

no gaire coneguts fins que és un creador recone-

gut i estimat per tothom. Així els tres reculls na-

rratius son vistos amb el detallisme J'una lectora 

pacient que primer esmicoia i fragmenta un ma

terial per després tomar-lo a reconstruir amb les 

peces ordenaJes amb profunditat. 

En les narracions del primer període (1896-

1897) hi ha e! predomini de la repctició léxica; 

augmenta l'element narratiu en el segon (1898-

1899), i en el tercer (1900-1903) dona mes im

portancia a Telemeni popular i costumiíta. 

No voiia Jeixar aquesta ressenya sense re

marcar aítres punts d'interés. Els apéndixs docu

mentáis amb la primera versiii castellana de ÍJÍS 

senyoreies del mar son molt interessants. Hi ha 

també una extensa bibliografía amb l'obra li

teraria de Joaquim Ruyra i una bibliografía sobre 

el seu autor. La base documental i la metodolo

gía també son molt convíncents, ja que estudia 

cada obra en relació amb els movimcnts que la 

generaven. Revisa documents i manuscrits de la 

casa pairal de Ruyra a Blanes i desfa el topic 

d'un Ruyra escripcor católic que certa crítica ha 

deixat confinar a una visió reduccionista. 

Cal parlar també Je la llengua. Segons 

Maria Lluísa Julia, Ruyra va participar en la cre-

ació del seu model licerari. A partir de 1860, ac-

cepca que la llengua catalana torna a recobrar 

un prestigi social amb els Jocs Floráis i per aixo 

deixa de banda el castella per apropar-se al cá

tala. Es partiJari de la normativÍt:ació, pero no 

per aixó Jeixa Je rccollir la riquesa expressiva i 

léxica del poblé. En el Retn de trenta-quatre hi ha 

amb saviesa la narmció de la poética ruyriana. 

Tinguem present, pero, que darrere totes 

les narracions, Ruyra sempre investiga sobre els 

interrogants que es planccja Phome en aquest 

pas per la vida. Aixo sol ja el fa un escriptor 

universal. 

Pep Vila 

Un document 
per a la historia 

E
ntre els Jies 23 i 26 Je novem-

bre de 1988 es van celebrar les 

primere.s Jornades d'Arqueolo-

gia Industrial Je Catalunya a 

l'Hospitaleí de Llobregat, or-

ganitiades per í'Associació del Museu de la 

Ciencia i la Técnica i d'Arquenlogia ¡nJustrial 

de Catalunya, la Societat Catalana d'Arquenlo

gia i el Museu Je l'Hospitalet. 

Les jornaJes varen constituir un auténtic 

éxit de participado, i aplegaven un important 

nombre d'estudiosos de Jiverses Jisciplines que 

presentaren un total Je 52 comunicacions. 

La publicado, com les jomaJes, s'estructu-

ra en tres grans apartats (metodología, conser-

vació i utilització del pacrimoni industrial i estu-

dis) mes un quart de conferencies. 

El primer s'anomena "Metodología per a 

Testudi del patrimoni industrial" i esra intro-

duít per la ponencia Je Santiago Riera "L'ar-

queoiogia industrial: nccessitat d'una metodo

logía apropiada". En aquesta ponencia es 

planceja la indefínició que afecta tant els ob-

jeciius Je l'arqueologia industrial com la deli

mitado temporal del seu ambir d'estudi. Riera 

proposa "...peí que ía ais Ifmits temporals, 

I JORNADES D'ARQUEOLOGIA INDUSIUtAL DE CATALUNYA 

- mM:?T)H£iMuce"Kur -

Diversos autors 

I Jormdes d'Arqueob^a índusiriaí de Catalunya. 

Museu J'Hospitalet i Ajuntament d'Hospiíalet 

Hospitalct de Llobregat, 1992 

som partidaris de no imposar-los 1...] podría 

representar una restricció molt negativa en 

una materia que tot just acaba Je néixet", que 

no ha superat la necessiiria etapa de cataloga-

ció i inveniari, ni la sensibilit:ació de la 

coMectivitat en la necessitat Je proiecció 

J'aquest patrimoni. 

A\'an(;;ant part del contingut de la ponen

cia que obre l'apartat d'estudis, Casanelles afir

ma: "Una defínició mi>lt restringida pot tesultar 

inoperant, una aitra de molt amplia pot portar a 

la confusió i considerar-la com l'arqueologia de 

l'eJat moJerna i contemporiinia o l'arqueologia 

Je la técnica de tots els temps". 

La polémica esta serviJa. Ben segur que la 

inclusió Je la comunicació: «Aportación de los 

archivos de protocolos a la arqueología indus

trial de época medieval», inJepenJentment deis 

seus valors intrínsecs, pot escanJalitiar mes J'un 

que relacioni aquesta disciplina amb etapes pre-

inJustrials i industriáis. 

Riera planteja la necessitat d'una metodo

logía exhaustiva i mulridi.sciplinária que analitii 

la cultura material dins els seus contextos tec-

nológic, social i economic. També fa un breu 

repás Je les possibilitats derivades de la utilitia-

ció pedagógica i museográfica del patrimoni in

dustrial. 

Aquest primer apartar de metodología 

conté 10 comunicacions que abasten planteja-

ments conceptuáis, analisi de fonts, terminolo

gía i técniques Je documentació i inventari. 

El segon apartar tracta de la ••utilització 

del patrimoni industrial» i s'obre amb la ponen

cia d'Anroni Gonzále:: "La conser\'ació i reuri-

litzaciü del patrimoni arquitectónic industrial». 

fautor aJverteix contra les tesis conser-

vacionistes a ultranza generaJes a partir de 

criteris exclusivament fetitxistes (valoració a 

partir de la bellesa, de l'anriguitat, e t c . ) . La 

conservado i ús del patrimoni industrial 

només pren sentir en ia mesura que esJevé ob-

jecte J'analisi per a l'estuJi J'una época Je la 

nostra historia. 

Després tracta deis trets que determinen 

Tespecifícitat de! patrimoni industrial: per un 
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