
sions exisccncs en el tcixit social riptilles i 
de lii Jificultiit Ules gv^n de contcnir 
rapassionamciu en un nicJi obrcr mes 
t'xplorat. Peí que ta a la reperciissió del 
rrionit tranqiiiscii, el Ilibre reporta raíiise-
llament de 9 habitants Je Ripoll i dona 
referencics d'emprcsonars. A la nostra 
numera lic vcure-ho, pensem que el lli-
lire s'acaba massa d'bora en entrar el 
1939. Ens Kauria agradar de poder-bi 
trabar mes detalls sobre els tíuanyadors 
de la guerra i que s'bngués quantificac la 
rcpressió en un sentir mes plobal: confis-
cacions, responsabilirats polítiqucs, 
i-lepuraciniis... (,|ue sens i.!ubte donen 
tema per priisscj^iiir la recerca. 

Sant Feliii de Guíxols, vihi costane
ra, amb 9.147 habitants el 1936, era 
també un centre amb Lin important per-
centat.Lie de pnblació activa dedicada a la 
industria -del suro, en aquest cas- i, a 
diferencia de Ripoll, amb una tradició 
republicana i obrerista ben remarcable. 
L'activitat revolucionaria de la CNT va 
impulsar-hi la coblectivització de tre-
balls i industries, difícil de ser valoraLLi 
-segons Ángel Jiménez- per la duraila 
brcu de l'cxperiéncia i les condicions de 
guerra, pero amb una innegable il-lusió 
per redistribuir millor la riquesa existent. 
El fct marítim condiciona que la guerra 
fos mes a prop, ja que els bombardeigs 
van sovintejar tant per mar i com per 
l'aire, i concretament l'aparició del 
CantD'ia.'i va servir per crear un panic que 
repercutí negativament per ais eleiiients 
de dretes. Com en el cas de Ripoll, el lli-
bre aporta una llista deis soldats mnrts al 
troni, la qual cosa serveix per recordar 
l'aspL-cie cspanyol de la guerra civil i que 
el nombre d'ai-iLiestes baixes fou molt 
mes ali que l'ocasionat per qualsevol 
tipus de repressió. Els detalls sobre la 
ciiuiposició social de les noves autoritats 
polítiques del 1939 -vinculades a la cías-
se proiiieiaria- i el castig ais venguts 
obren, tinalment, un capítol ben interes-
sant que caldra també completar amb 
noves investigacions, entre les quals cal 
no nblidar el cosí de l'exili. 

Cat.la Ilibre, dones, a la seva mane
ra, és útil per recortlar a ripollesos i gan-
xons una etapa dramática de la seva 
nostra bistoria cnntemporania, en la 
qual conlluíren ij-lusions i passinns, diti-
culiats i doiors. i LIUC acaba amb un 
balant; linal d'aquells L]ue deixen llarga 
peija, pen"! que no cal amagar. 

Jovsep Clara 

Documents de 
ITmpordá medieval 

JOSEP MARÍA MARQUÉS. 
Escripturcs de Sama María de Vilabcnran (96tS-í300). 

(Gil-lecció Monografies Empordaneses, 1; 
Instilar d'Estudis EmpotLlanesos, Figueres, 1995) 

A
nib aquest nuu Ilibre 
Jtisep María Marqués 
dona a coneixer un deis 
fons arxi\ ' ís t ics mes 
importancs que actual-
mcnt es conserven tle 

réplica medieval a les coiixarques giro-
nines. Es tracta deis docuíuents proce-
dents de Pantic arxiu de Santa Maria 
de Vilabertran i que avui es guarden a 
la Biblioteca de Catalunya, gracies a 
una ad(.]uisició realirzada al comen^a-
ment de seglc per Joaquim Miret i 
Sans, i a TArxiu Oiocesa de Girona. En 
conjunt es recuden 552 pergamins de 
la Biblioteca de Catalunya i 73 de 
l'Arxiu Diocesa, amb el complemenr 
de diverses copies mes o inenys moder-
nes procedents de! mateix Arxiu Dio-
cesíi i sobretot imes 276 noticies de 
documents que es c o n t c n e n en el 
famós manuscrit misccl-lanic Sacra 
amicfuiíaiis Caihaioniae Monumenta del 
P. Past]ual, núm. 729 Ac la Biblioteca 

é 

Escripturcs 
de Santa Maria 
de Vilabertran 

(%8-1300) 

^ 
Vi 

f̂  

Uofwgrtnti fmpwdantíflt, i 

de Catalunya. Tut plegat suma l'extra-
ordinaria xifra Je 983 documents des 
del 968 fins al 1300, deis quals, sens 
dubte, cal destacar aquests mes de sis-
cents pergamins que excepcionalmcnt 
s'ban conservar. 

En efecte, tal com assenyala Josep 
M. Marqués, els canonges de Vilaber
tran varen demostrar un viu interés per 
Uurs escriptures, pero no és menys cert 
(.]ue altres monestirs medievals de la 
regió podien haver tingut arxius de 
dimensions semblants que malaurada-
ment s'han perdut en la seva major part 
o no sabeni on paren. Aquest és el cas 
deis pergamins que de ben .segur es guar-
i.laven a Sant Feliu de Gm'xols, Sant 
Pere de Besalú, Sant Esteve de Banyoles 
o Sant Pere de Roda, per citar només 
alguns exeniples prou coneguts de 
monestirs medievals la documentació 
conservada deis quals anterior al tres-
cents és d'una migradesa notor ia . 
Aquest no és el cas de Vilabertran on 
malgrat les pérdues el que se'ns presenta 
constitueix, sembla, una part ínolt subs
tancial del seu antic arxiu. 

L'altre mérit de Pobra de Josep M. 
Marqués és precisament que aquest 
recull s'hagi pogut publicar perqué 
encara romanen inédits trcballs valuo-
sos com els de Esteve Pruenca sobre 
Santa Maria d'Amer o el de Manuel 
Rovira sobre Sant Pere de Camprodon. 
Pero si no ens limitem a les institucions 
eclesiastiques i ens referim de lorma 
general a les edicions de recuUs ile 
documents, el de Vilabertran tampoc té 
gaires parablels. Les edicions de les 
Noü'áas Histórica.'; de Francesc Monsal-
vatje i el /)íJ'líiiJiaf£irr de BÍUI>'Í)ÍL'.'; de 

Lluís Constans teñen el problema de no 
reterir-se a un lons diKumental ben 
delimitar i no sempre la seva presenta-
ció té el rigor optim, cosa que en el 
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segon cas poc dcurc's ;il (et Je sur uiiii 
obra que el scu íuiitir va deixar inacaba
da. Certament, poden esmenrar-se els 
treballs de Miqíiel GiilnharJe.s i Jusep 
Maria Pons Gurí pero en ambdós casos 
es tracta de recopilacions que o bé son 
mes tardanes o abracen una área geográ
fica diferent. En el mateix ámbit territo
rial i cronolñgic les úníques obres d'una 
importancia semblant son la publicació 
de regests de pergamins de la Mitra de 
Girona (1984), i especialment Pediciú 
íntegra deis cartorals de Santa María de 
Roses (1986) i del de Car lemany 
(1993). Obres que teñen totes elles el 
comú denominador de ser fruit del tre-
ball infatigable de Josep M. Marques. 

La recopilació de documents de 
Santa Maria de Vilabertran es presenta 
sobretot en la forma de regestos, amplis 
resums que rarament deixen escapar 
alguna infurmació rcUevant al lector, 
seguits de la transcripció literal de 
l'escatocol, on solen l!egir-se la data, les 
signatLires i la frase per la qual i'escrivá o 
notari clou el document. Només en 
algún cas excepcional, com la donació 
fundacional del 1069, es transcriu ínte-
grament el pergamí. També s'ofereix el 
text de les noticies recollides en copies 
modernes. A mes, la publicació deis 
documents ve precedida d'un estudi 
introductori i aíegeix al final uns útils 
índexs de toponims, antroponims i Mista 
d'escrivans i notaris. 

En l'estudi introductor! s'inclou una 
breu descripció deis avatars de l'arxiu de 
Santa Maria de Vilaber t ran, seguit 
d'una descripció tipológica de les escrip-
turcs que pot interessar els diplomatis-
tes. Tot i que la classificació documen
tal semprc pot ser discutible, tal com és 
habitual en aquesta época, ens trobem 
majoritáriament davant una serie de 
donacions, vendes, tcstaments, empen-
yoraments i definicions o cessions de 
drets, i el que es qualifica d'<'estahli-
ments». Tot seguit s'examinen els pro-
blemes de la cronologia, especialment 
greus peí que fa ais documents anteriors 
a II80, on la datació seguinc els anys 
deis regnats deis reis de Franca provoca 
confusions sobretot peí que fa ais dos 
reis Lluís del segle XIl i que J. M. Mar
qués assenyala encertadament. 

A continuació es troba una historia 
de la canónica de Santa Maria de Vila
bertran, a partir de les noticies que 
aporten els documents regcstats. Entre 
altres aspectes s'hi analitza la fundació 

de la canónica, l'any 1069, i el paper 
que hi tingué l'esperit de !a reforma, 
dita gregoriana, protagonista del concili 
de Giruna del 1068. Es passa revista al 
seguit d'abats que regiren la comunitat, 
dos deis quals, Berenguer de Llers i 
Ramón Orsuall arribaren a bisbes de 
Girona, i un altre, Pere de Torroja, que 
esdevingué mes tard bisbe de Saragossa. 
També es descriu la comunitat , i el 
nombre de canonges que l'integren al 
llarg del temps, molts d'ells de pro
cedencia noble, tal com es pot dcduir 
peí nom o per la magnitud de la dona-
ció que acompanyava el seu ingrcs a la 
canónica. Des del punt de vista ecle-
siastic l 'autor emfasitia el paper de 
Vilabertran en la difusió del moviment 
canonical, per exemple a través de les 
relacions ainb altres institucions com el 
priorat de Liado {) Sant Joan de les 
Abadesses, on Pere Rigau fundador de 
la canónica empordanesa va exercir de 
prior entre els anys 1089 i 1093, També 
suggereix l'influx de les idees reformis-
res, l 'adquisició d'esglésies i rentles 
parroquials o la participado en els afers 
Je l'església secular que exemplifica la 
funció d'ardiaca de la Seu de Girona, 
tantes voltes exercida pels abats de 
Vilabertran. 

L'análisi de! patrimoni o domini ile 
Santa Maria de Vilabertran se centra en 
la distrtbució geográfica deis seus ele-
ments i la cronologia de les diverses 
adquisicions. L'autor descriu els meca-
nismes que permeteren la formació i 
eixamplament d'aquest domini; dona
cions i sobretot llegats testamentaris per 
part deis tidels que, sobretot, es concen
tren en les cinc o sis décades que segui-
ren la fundació de la canónica. Nogens-
menys també es poden Jestacar les 
aJquisicions per compra o cessions de 
drets pagades, és a dir, les definicions. 
Josep M. Marques remarca que la 
importancia de mules i cavalls en els 
pagaments efectuats pels canonges fa 
pensar en una especial dedicació a la 
cria d'équids, hipótesi que es podria 
reforjar amb una avaluacJó de les rendes 
cobrades en civada (per exemple doc. 
253 i 380) o els llargs litigis i.]ue teñen 
per objecte pastures (doc. 454, del 
1128). Al marge Jels preus fabulosos 
que assoleixen aquests animáis es pot 
relacionar la seva possessió auih la 
"tonalitat" nobiliaria que caracteritia la 
institució si es pensa en l'elevat contin-
gut simbólic per al seu estatus social que 

l 'aristocrácia Je l'época conceJia a 
cavalls i montures en general. 

Els documents ofereixen moltes 
dades que permeten situar la canónica 
de Vilabertran com un important focus 
de Jevoció per ais nobles einpordanesos 
deis segles XI i XII. Molts d'ells triaren 
de ser-bi enterráis o hi encarrcgaren 
misses i instituíren capcllanies acom-
panyades, aixó sí, de generosos donatius 
que contribuíren dccisivament a la pros-
peritat Je la casa religiosa. Altres ele-
ments a considerar en el mateix sentit 
son les not ic ies de viatges a Terra 
Santa, que fan afirmar a Josep M. Mar
qués que «Vilabertran orienta i sostin-
gué la devoció del Sant Sepulcre i la 
participació en les croades» (p. XXXll). 
En la mateixa íínia no podem passar per 
alt la referencia excepcional al trasllat a 
SarJenya J'un tal Bremon, l'any 1199 
(doc, 697), una interessant noticia a 
afegir a les que ja es posseeixen sobre la 
presencia de nobles catalans a Pilla 
abans de la conquesta del segle XIV. 

No cal insistir gaire sobre la 
importancia que teñen els documents 
de Vilabertran per al coneixement no 
solament de la historia de la canónica 
sino per a tota la societat empordanesa 
medieval. Aquest fet és obvi si es té en 
compte que molts documents del seu 
arxiu son molt anteriors a la seva fun
dació. Per exemple, els documents han 
estat útils per a la historia de Part; 
pero, sens dubte, son d'un interés ines
timable per a la historia de la societat 
medieval en el sentit mes ampli, per 
saber com vivien els homes i dones deis 
scglesXalXlIl . 

Per limitar-nos a dos aspectes signi-
ficatius de la societat, el parentiu i la 
servitud, les noticies Jels fons de Vila
bertran son excepcionals. En un text de 
l'any 1192, veiem una tal Guillema que, 
vidua per segon cop, es torna a casar 
quan encara bavia de néixer el fill que 
esperava del seu darrer marit (doc. 669), 
quins mals averanys poJien compeldir 
aquesta dona a actuar així.' En tot cas en 
algún contráete d'establiment es preveu 
el casament de la viJua J'acorJ amb el 
"consell" Jels canonges (Joc. 500). I en 
un alrre cas veiem com els casaments 
aixi arranjats en contractes afecten nens 
orles Je llurs pares, tal com esdevé auih 
un tal Mateu fill de Giscafred, l'any 
1171 (doc. 594)- En relació a la servitud 
les noticies son semblantiuent inestima
bles, perqué si en alguns casos s'endevi-
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nen cdnflicics entorn ¡il pagamcnc Je la 
rciiKMii;;! deis L|Lii volicn abanjonar un 
mas del LÍDIIIÍIIÍ i,le Vilaberrran (tluc. 
759), cambé pudcm dncumeniar el cas de 
pajícsüs i.|Lie payaven la remein^a ais sciis 
antics scnyurs per cal de ptider entrar a 
fiM'mar pait i.lel Llumini tlels caniiní^es, Cal 
coiii siicceeix amb un tal Pere i]iie des-
prés de pajear 36 soiis per allibcrar-se de 
Galzeran de Sales es comprnmet a payar 
un cens de d()t:e diners anuals ilesprés 
d'oferir-se a Santa Maria (doc. 631). Mes 
expl íc i tament , pcl que hi a les cir-
cutiistáneies Lpatiuescs pafiainencs. un Cal 
Ciuillem Oliba es cnmproiiK'tÍLi a rcdi-
mir-se deis seus senyors per poder entrar 
en possessití Lpun mas que ba\aa berecac 
deis seus oncics (doc. 667). 

Per acabar, si l'índex de coponims, 
íiairebé C(its idencificats, sera un instru-
menc de yran ucilUaC per a les recerques 
locáis sobre pohics o les estructures de 
poblamcnt, l'índex de noms convida a 
ser urilitzac pels especialistes en onouiás-
Cica i ancroponfmia, precisainent perqué 
aquest és lui període qiic sabem crucial 
per a la Inrmaci») tiel sistema de liesifína-
cin amb dos elemcnis i deis noms fami-
liars. A mes la transcripció literal deis 
cscatocols te' la \'ircuC de permeCrc com-
provar revokiciú de la forma d'escriurc 
cls noms. En definitiva, dones, el Ilibrc 
í-le Josep M. Marqués té el doble merit 
d'oterir una biscoria de Santa María de 
Vilabertraíi i, amb la presentació deis 
seLis ^loeuiiients, una ciau per a un inillor 
concixement del món medieval en tiUa 
la seva riquesa i couiplexitat. 

Lluís To Figueras 

Amb la saviesa 
deis carboners 

CORTADELLAS, Xavier / COSTA, Ernest 
Ei íeiii/xs dd carbó. De íes Gavarrcs al Momseny i a la Valí de Llémena 

Associació d'Acció peí Patrlinnni 
Girona, 1995. 48 pagines. 

qucsts darrers tres anys. 
des do petites clarianes de 
les Gavarres s'ban tornar 
a enlairar fumaroles de 
piles de carbó, Feia molt 
líe temps que s'havia dei-

xat de courc carbií en aquest massís, els 
boscos del qual antiyaíncnt proveíen 
d'aqucst combustible ais pobles d'una 
amplia rodalia. Les setmanes santes de 
1991 i 1994, i l'octubre de 1995 s'ba tomac 
a encenjre piles de carbc) a la vora de dos 
deis antics poblets de la carena de les 
Ga\'arres: a Sant Cebria de Lladíi (Criu-
lles) els dos primers anys i a Fitor (Fonteta) 
el darrer- Es tracta d'una iniciativa absolu-
tament espontania d'ims antics bosque-
cans, principalmcnt deis senyors Llui's Pía i 
Simón Cruanycs, que ha trobat el suport 
i.le dilerents '̂rups i entitats de la zona. 

La intenció de documentar aquesta 
experiencia, tan interessant des de dife-
rcíits punts de vista, és la que va fer néixer 
el llibre El lemps del carbó. Tanc ¡'impulsor 
principal i coordinador de l'opuscle 
-Oaviil Pujol-, com i'aiitor deis textos 

-Xavier Cortadellas-, com 
el fotot̂ raf -Eniest Costa-, 
han treballat amb la 
voluntat de dcixar-la enre-
yistrada en un suport i.[ue, 
un cop cuites i desletes les 
piles, permetés continuar 
Lli\'ulyant l'antic ofici de 
carboner i el món que 
l'envoltava. La prctensió 
inicial era simplcment la 
tic tlcscriurc i recollir un 
lesiimonl, d'aixecar acta 
per escrit, i amb imatf,'es, 
del procés lent, complcx, i 
a veyades hellíssim i fasci-
nant que s'inicia amb la 
pteparacii' de la llenya, i 
es clou amb la baixada del 

carbó de la muntanya cap a les viles. A 
aquesta voluntar d'enrej^iscrar un procés 
respon rordenació deis diferencs capítols 
del llibre, amb un primer referir ais traeres 
entre propictaris i bosquetans, i amb un 
capítol final sobre la recollida del carbó i 
la seva sorrida del bosc. 

Oe tota manera, tant Taiitor del text 
com el fotógraf han anat mes enlla i.lel 
proposit inicial i han acabar realitzaiii un 
treball molt inés complet i mes tic 
d'informació. El llibre porta el subtitol De 
le.s Gíivíinv.s al Mimf,si.-ín' r a ¡a Valí de Lié-
iiiL'iui. siibtíiol certauíent molt aclaridor 
perqué Cant Xa\'ier Cortadellas com 
Ernest Ct>sca han buscat referenrs en 
altres mncs on antigamenc es produía 
carbó. Han estat especialmenc lítils en 
aquest sencic les cxperiéncies portades a 
ccrine, cambé aquescs darrers anys, a la 
Valí de Lléniena, animades per l'ateneu 
"l'Aulina", i mole en especial les dades 
aportades pels senyors Lluís Ribcs i Ani-
cet Pedrosa. La ineorporació d'informa-
cions de diferents :ones enriqueix el text 
de Xa\'ier Cortadellas i permeten, en 
alt^unes ocasions, la comparado i el matís. 
L'autor del text aporta dos tipiis de 
reterencies mes que complementen i 
emmarquen el seu treball de «fedatari» 
d'iui olici i d'iuics tecniques. Ptimera-
ment inclou paragrats d'autors que van 
veiire i escriure sobre el carbó i l'ofici de 
cai'boner quan aquesta eta una activitat 
habitual en els nostres boscos (Joan Ama-
des, Miqucl Tortoella, Pnidenci Bertrana, 
Tomas Garcés, Guerau de Liosc..). En 
segon Uoc, Cortadellas intrixlueix comen-
taris extrecs d'enttevistes que ell ha realit-
:at a bosquetans i que aporten dites, cre-
ences, referencies a csdeveniments extra-
ordinaris i altres dades que ajuden a con-
textualic:ar mes el procés de fer carbt'i. 

El tteball que el fotófíraf Emcst Costa 
aporta al Ilibrc El temps del carbó acaba 
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