compromís: Tecologisme, que donará pas,
^1 cap d'un any, al protagonisme ¿c la
natura, ahstractada. El color, matisat i filtrar en mil gammes, esdevc determinant
en TassoUment del matís- Pero hi apareix
Taltra cara, la de denuncia: natures embordeídcs per la má de rhome, Desembocadures i desguassos infligint l'cstigma de la
mort al seu entorn. En la segona meitar
deis anys setanta, el paisatgisme adquireix
carta de naturalesa. De mica en mica, el
fihkS de la denuncia va obrint una escletxa
a la visió esperanzada de les coses, com a
remole deis canvis polícics del país. Els
colors i el ritme de la composició guarden
una aéria harmonía. Els contorns es difumincn en una conjunció de volums que a
penes insinúen elemencs de figuració.
La tercera i darrera etapa {19804982)
és analitzada per Álex Susanna. «En aquests
moments -assegura- i des de fa ben bé una
quinzena d'anys els pinzells li canrtn a les
mans. L'arravaten, se l'enduen impeasadament cap a uns camps, uns turons, Lins boscos, uns celatges, unes ciutats o uns paísos,
uns ámbits de difícil dir». Per aixo el poeta i
crític Tanomena «época del cant», en qué
l'autora es deslliura del Uast deis compromisos histories, per transmetre un missatge de
radiant Uuminositat. Els paisatges i l'home
apareixen transmudats, eteris, pristins,
dotats d'una delicadesa cristal-lina. Montserrat Vayreda ha remarcar també, en la
darrera obra d'Rsthcr Boix, la presencia de
l'element vegetal ornar d'una multiplicitat
de cadencies i tons, com reverberáis peí
miralleig d'una pátina d'aigua. La subtilitat,
el detallisme, la fluctuació de colors i espais
son el registre que permet valorar l'alé vital
de Tautora. Transparencia i complexitat
son les qualitats que Alex Susanna destaca
com a característiqucs d'aquesta darrera
etapa, on la visió no s'atura en els sentits
sino que cerca ser intel-lectualitzada. Maria
Angels Anglada expressa ben gráficamenr
aquesta darrera etapa quan diu que els savis,
quan van aplicar els raigs X a les teles d'Esther Boix, van descobrir-hi un «pacte amb la
primavera i l'aíha».

Promoció
del gos d'atura
GOMEZ-TOLDRA, Salvador
El Gos d'Atura Camlá.
Ediciones Cinófilas.
LaGarriga, 1993, 172págs,

1 tema de la protecció de les
nostres races no ha tingut un
excessiu relleu en la represa
cultural. Almenys, no ha
merescut tanta atenció com
altres qüestions, com el patrimoni artiscic o arqueológic, o tot el que fa a
les construccions de carácter historie. «Sintonitzem mes amb les pedrés que amb la
carn?» El gos d'atura cátala és l'ünica rai^a
canina catalana oficialmcnt reconeguda, i
acCualment no té tanta utilitat per a la ramaderia, com per a animal de companyia. El
gos d'atura és ja conegut a mants llocs de
l'Estat, i fins i tot ha arribar a Méxic, Peni i
Israel. Pensem pero, que l'expansió de! gos
d'arura cátala ha de ser gradual, a mesura
que els exemplars estiguin perfeccionats al
máxim, quan tinguin mes uniformitat racial.
Es la normalització que exigeixen tots els
productes per a l'exportació.
Salvador Gómez-Toldrá compren toe
aixo molt bé. Hi ha persones, com ell, el
nom de les quals assegura un exhaustiu i vis-

APPENDIX II

LF BKRGKR CATALÁN
(/'X GOS D'ATURA C4.7AIÁ)
Resume de l'ocuvre: Salvador Gómez-Toldrá
Tíjiiiuctiiui. IVtuiía Kiii-iis

El volum inclou tant una exhaustiva
bibliografía de l'obra boíxiana com una
relació deis Ilibres i escrits que ella ha
publicat entorn de l'art i les seves manifestacions. Finaiment, una cronologia, amb
documentaciü gráfica, ressegueix els diversos fets i esdeveniments que han marcat la
trajectória de la iMustre artista de Llers.

Jordi Pía
Revista de Girona / núin. 163 uusrc - abrd IV'^M

cut coneixement del tema que tracten.
Gómez-Toldrá estima el protagonista de! llibre, el gos d'arura. 1 a mes, tot el text li traspua aquest sincer sentiment. L'autor aplega
en aquesta obra gran part de la poca informació aprofitable que es troba, junt amb la
moita que ell sap, i s'arrisca a ordenar-la tota.
El Gos d'Atura Cátala, escrit en casteliá, és,
en aquest sentit, tot un encert.
El Ilibre consta de dues parts. La primera
(«El Gos d'Atura Gatalá en la Historia y en la
Cinofilia», págs. 13-96}, s'enceta amb un
capítol dedicat ais or'gens de la ra^a (págs.
13-18), el primer estándard (págs. 19-22) i
l'oficial actual (págs. 23-26). Alguns capítols
están redactáis per cri;,dors especialitzats:
Ángel Jorba, Josefina Gómez-Toldrá, Jordi
Garulla, Elena Colls, Ag.ustí Tonictci, M.
Carme Bartra... Hi ha moltv^s dades inédires,
fruit de l'ampli conc!xenT.ent de l'autor sobre
aquest tema. També s'hi reflecteixen els concursos de gossos i ramats. El tema historie hi
és amplament documcntat. Hi ha, aixo sí,
una certa sensació de que e! lector ja esrá
familiaritzat amb eí món cinofil i, mes concretament, amb el món en qué es moii l'autor.
L'aparent barreja d'informació -aquí una relació de campions d'Espanya, allá una relació
de criadors...- sembla respondre mes a im
haver anat abocant tot el que l'autor sap -i
que no és poc- sobre el tema-.
La segona part («El Gos d'Atura
Cátala, Perro de Trabajo», págs. 99-110) és
dedicada ais concursos de Castellar de
N'Hug i de Ribes de Freser, i a la funcionalitat pastoral de la ra^a. Segueix un bigarrar
apéndix: «E! Gos d'Atura Cerda» (págs.
113-119) -i akres varietats-, «El Club del
Gos d'Atura Cátala de España^ (págs. 121122), una conclusió, «Por qué he escrito este
libro?» (págs. 123), una taula de «Vencedores de las Monográficas del Club» (págs.
124-125), clubs de la ra^i (pág. 176), bibliografía (págs. 127-128) -ordenada cronologicament-, afíxos de la ra^a i denominacions
99

en altres llengües (pág. 129), i rcrminologies
i abreviatures emprades (pág. 130). Clau
l'apéndix una relació deis arbres genealogics
deis campions d'Espanya {págs. 131-160).
Tanca el Ilibre un resiim en francés de tot el
tema («Le Berger Catalán», págs. 163-169).
Lectura interessant en molts sentits.
Trobem que les coMaboracions que s'hi ha
indos, d'altres autors, son valuoses puix que,
ultra aportar dades compíementáries, reforcen la sensació -sensació que correspon al
que de fet existeix- que hi ha jutges especialistes de la ra^a, que la coneixen des de sempre, i alguns deis quals han viscut el seu perfeccionament i la seva promoció actual. Els
arbres genealogics del final de l'apéndix, a
mes del seu valor tntrínsec poden ajudar, a
mes d'un, a creure en els «papers», en la
importancia deis registres.

aital informació no hagués suposat gaire
cárrega de mes per a l'autor. Una major
extensió peí que fa ais defectes hagués estat
també desitjable. Esmentem alguns defectes
corrents: ulls dars, manca de pigmentado,
taques blanques, cifa enroscada sobre el Ilom,
manca d'esperons, prognatisme, monorquídia
i criptorqiiídia. En aquest sentit l'autor coixeja lleugerament, -i probablement per l'origen
de la seva formacií')- en temes mes «científics», en el sentit de demanar una informado
mes técnica. Pero si no ho coneix no hi entra,
defuig del topic i del mer trasllat d'allo ja
publicar. Gómez-Tííldrá sí que ha aportat tot
el que sap, i -com a especialista que és- no
dubta a matisar aspectes concrets. Grades a
ell, queda ben ciar que res no és mai perfecte,
i que cal un constant perfeccionament per a
qué la ra^a siguí cada cop mes úti!, mes «fina»
i acceptada. Gómez-Toldrá no dogmatitza:
exposa i discutcix. I sempre en un llenguatge
molt entenedor -una mica fose en sigles-,
pero amé. La lectura es fa d'una tirada.

L'explicado de la gestió del Ilibre genealógic sí que es troba a faltar, sobretot per la
complexitat que representa l'existéncia
d'entitats coMaboradores, registres definitius,
auxiliars i de naixement, etc. Al nostre parer,
a mes, faltarla una petita disquisició sobre la
displásia de maluc, que és una afecció corrent
en els gossos d'aquesta ra9a. Ates que a IVihra
hi ha coMaborat algún veterinari, incloure

«El autor con uno de sus perros (,,.), Gos
d'atura cerda».
Finalmenc, peí que fa a la bibliografía,
trobem a faltar algunes obres de recerca pura
que -encara que no s'haguessin buidats'haguessín hagut d'esmentar; rarcide «Genetic relatiünships in Spanish dog breeds», de J.
Jordana i altres, publicar el 1992 -i precisament a la tesi doctoral de Jordana hi ha interessants aportacions del gos d'atura-, o la
«Miscd-lánia Gos d'Atura» que va dedicar la
Revista de l'lnstitut Cátala de St. Isidre l'any
1988. També ha estat una relliscada no
incioure-hi ni la creado del Ilibre genealógic
ni la seva reglamenració, aprovats respectivamentelsanysl989il990.
Llibres d'aquesta mena permeten
-fugint de tecnícismes- arribar a un púbíic
ampli, i al mateix temps exposar amb objectivitat moit de material que potser es perdria. Material que s'arrela a principis ferms
i, sobretot, objectius, i que, organitzat en
una sistemática rigorosa, permet, finalmenr,
protegir i promoure aquesta ra^a autóctona:
el gos d'atura cátala.

Les il-lustracions, gran part en color,
son excel-lents. La majoria son feces peí
propi autor. En trobem a faltar alguna del
gos d'atura cerda -només n'hi ha una a la
página 9, «Prólogo», en qué surt retratat

Teresa Vilaró
Pere'Miquel Pares
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