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Els Sumdris d aquesta revista, en els seus dilerents numeros. contenen una
sarie de lrabails, realllzats per diversos autors, sobre 1'aspecte histdric, geogri
lic, literari i humi de la comarca Al bell mig de L{uRo trobem la MonograJia,
que 6s el treball principal de la revista. Segueixen Espdi obert, on destaquen les
entregues de la sarie dedicada als museus de la comarca i algunes Ressenyes de
ll.bre. ronancnrrlnenr d.(errehironcisemptearrelat'al Valles. Lr. rurr:ba

amb les Nolicies del MDG, que ens parlen de les exposiclons i acles que realitza eL Museu de Granollers i les Filres, petlts perd exhaustius estudis sobre
diversos aspectes de I'art, 1a natura i l arqueologia de casa nostra.
16 que tenim a les mans cal destacar Ek mlnicipis i ld ptokcdo a.l patrimoni arqueoligic, treball basat en la ponancia que I'arquedLoga
Araceli Marlin va presentar en unes sesslons organitzades pel Centre d'Estudis
de Granollers. Lobjectiu de la pondncia era fer una anir]isi de les mesures de
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protecci6 del patrimoni que preveu La Legisiaci6 vigent
que les administracions locals tenen al respecte.

i

de les competancies

Tor seguint amb l'arqueologia, tema en el qual LluRo n'€s especialista, en
aquest exemplar destaca un article d lsabel Rodil sobre la troballa, a Montorncs,
d'un monument corresponent a un terminus ctugusl(Ilis. El seu estudi permetrat
condixer millor la drs[ribucid administrativa de l'epoca romana.
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El seguent treball presentat es un estudi de la figura del periodista Eugeni
Xammar Aquest article enceta una nova vessant, la literdria, molt poc habitual
a la revista l-AURo.

La monografia €s la primera part d'una d'investigacid al voltant d'Esquerra

Republicana de Catalunya i la vida politlca a Granollers durant la Segona
Repriblica. Aquest treball descriu els origens d'ERC a Granollers i la seva vida
fins a I'esclar de la Guena Civil Espanyola: els dirigents, les campanyes, els
resuhats electorals i el seu paper en els diversos Consistoris. Es tracta d'un article que ens parla d'un periode de sis anys (1931-1936) amb forga publicacions
de caire general perd poc estudiat a la nostra comarca.
En l Espai Obert. a mds de Iartrcle d'Araceli Mafl in i drnlre de la serie dedi-

cada als museus de la comarca, en Jordi Auladell ens presenta el museu
Thermalia de Caldes de Montbui, amb una visi6 forca completa de la seva evoluci6, els fons i les activitats que s'hi realitzen.
Josep M" Bernis
Prclcssor
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