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El Paisatge de Tarragona
Enric Baixeras .............................
L'Evaiució de I'agr~culluraal Camp
de Tarragona des de finals del
sege XVlll als nostresdies
Maria Pilar Escnva Budi ...............
Els nicis del paisatge en la pintura
Eva March ................................
Caracterilzaoó del nostre pasalge
en representacions audio-visuais
que lraclen de tempc passats
~
d oiie~olivé ~. . . . . .~. . . . . .d. . .

En un repas un mica surnari dels treballs que el consell de
redacció haviem aplegat per aquest primer número de KESSE,

El regim aimentari de la pagesia
catalana a E d a t Moderna
Rosaura Rofa I Aleu ..................

Butlleti del Cercle dlEstudis Histories i Socials "Guillem Oliver" del

A h r iavuiaiCampdeTarragona: El

Medi natural
Puri Canals .................................

Camp de Tarragona segona epoca, ens varem adonar que sense

lnducclo I parareltelisme
Mique1 Balcells . . . . . . . . . . . . . . .

haver-ho buscat de manera clara i explícita, gairebé tots giraven al

E Parc Busch-Tlbldabo
Carles Jansa G m n .................

voltant del rnón rural. Més a poc a poc en el contingut dels articles

E Taxidermisla
Joidi Gil Veme! ...........................

hem intuit un rastre, tenue de vegades o rnés ressaltat d'altres, que

Cir el gran a prelori. Exposicó
de tapssos de a Catedral de
Tarragona ..........................

identifica I'espai geografic corn a suport i rnarc de transforrnacions

VI Roda dAn: Antoni Alcacer .......

humanes i econorniques passades i presents, pero tarnbé que el
defineix com a escenari, com o paisatge, com a representació, com
a sírnbol eficac per a una cornunitat.
N o és només qüestió de nostalgia de ternps passats.
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evident que la nostra és una societat erninentment urbana. En els
cornportarnents, en la formacióde les actituds, els rnodelsoelsvalors
socials, cada cop té rnenys relevancia la distinció, en altres temps
carregada de potencia explicativa, entre rnedi rural i medi urba. El
procés d'urbanització ha estat un canvi sens dubte accelerat, d'unes
poques decades, i del qual, arnb la integració europea, en veurern
ben aviat un desenllac per I'establiment de noves regles de ioc en
el sector agrari. Molts pobles confien a tenir un futur digne si poden
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Les ilurirocionr del morge erquerie de les
póglner omb titular5 rón originair d'Enric
Baixerar
Eliorticlerpulicafrexpre~~en
nornér 'opinió
del$ seur autori.
N o t o Porticle "La Copello de Sont Rarnon
de lo Catedral de Tortagono" publicot ol
Butlleii onteiiai, Núm. 10.1 1 (1991, junyretembre], éi obro de Montrerrot Ferré i
Joan Gisbert. i no nomér d'oauerta última

desenvolupar el turisrne o sí poden atreure petita o rnitjana indústria.
lnsistirn que no podern donar joc únicarnent a la nostalgia. Fa
ternps que tenirn plantejat el repte de bastir una nova relació arnb
el nostre entorn natural diferenta de la d'ara mateix. Sabern que els
recursos naturals no són eterns i que la hurnanitat depen d'equilibris
ecolbgics i rnediarnbientals rnés fragils del que suposavern. Aquests
efectes globals condicionaran el nostre estil de vida i quin sera
I'aspecte del nostre entorn rnés proper.

