
aquests llocs, solcn restar velats per l'anü-
nimíit. La guia pac donar resposta a pre
guntes d'aquest ordre, i pot cridar l'acen-
ció sobre elements decoratius que hahi-
tualment passen desapercebuts. Dins de la 
coMecciü es té cura de destacar cls temes 
de les claus de volta, poc visibles per la 
foscor, de les sepiiltures que bi ba al pavi-
ment, i fins de Toríebreria que per segure-
tat es guarda a les sagristies. 

El tercer element de qué procura 
ocupar-se la de Sant Feliu és la il-lustra-
ció. En el darrer volum, dedicat a Santa 
Maria de Roses, s'bi publica per primera 
vegada la fotografía d'una lapida del s. X, 
desconeguda pels mateixos estudiosos del 
románic. En Panterior, de Sant Feliu de 
Girona, apareixen també, per primera ve
gada, en color, les pintures que Tremulies 
executá a les voltes de la capella de Sant 
Narcís, que d'aquí a poc compliran dos-
cents anys, i en el scyon de la serie, el de 
Santa Maria de Palamos, bom troba un 
reportatge complet sobre les pintures 
d'Isaac Vermei ( + 1596), massa descone-
gudes. De la ibiustració voiem remarcar 
l'esfor^ posat en donar la planta deis tem
ples, que sovint beni bagut d'encarregar 
expressament, i en oferir fotografíes deis 
golgs deis sants que bi son venerats, I en
cara ens sembla una opcíó oportuna la de 
reproduir clixés ancles i actuáis d'actlvl-
tats de cuite i de vida parroquial, per evi
tar que eí lector forascer rescl amb la 
Imatge parcial del monument, sense aten
dré la comunitat que l'babita. 

Temples parruquials, com els de Siu-
rana i Fornells, santuaris com el d'Argi-
mon i monestlrs com el de les clarlsses de 
Fortla poden ser els propers títols d'una 
coMeccló d'exlstencia potser precaria, 
pero cridada a creixer per ¡a vascitud de 
l'objectiu que s'ha proposat. Pcissiblc-
ment, en el futur, l'Esglésla de Girona do' 
narii el seu suport a una empresa que se 
slcua plenament en rámbic d'una cultura 
cristiana en dláleg amb la gent del país. 

Les «millors famílies» 
de la Selva 

CONGOST I COLOMER, Rosa. 
Noiesdesoáetai (LaSelva, Í768-/862) 

Col, "Estudis i Textos» núm. 2, Consell Comarcal de la Selva ¡ 
Centre d'Estudis Selvatans, Santa Coloma de Famers, 1992. 

N
otes de socieíat (La 
Selva. 1768'18ó2Jésel 
resultat de la primera 
convocatoria del Premi 
Josep Moragues de Re

cerca que, promogut peí Centre d'Estudis 
Selvatans en cnMaboració amb el Consell 
Comarcal de la Selva, i amb carácter bia-
nual, prctén Impulsar els estudis en bumani-
tats I clencies st)cials cencrats en aquella co
marca amb el compromís explícit de publi
car, dins la coMeccló «Estudis i Textos-, els 
creballs que succcsslvament es vagin guardo-
nant. 

El creball de Rosa Congost, premiar el 
19 de jullol de l'any passat, constltueix una 
interessant aportado al conelxement de «les 
millors famílies de la Selva»; és a dlr, d'at.¡iie-
lles famílies mes «benestants» o amb un 
major poder economic, a partir, basicamenr, 
de l'anállsi sistemática de les dades que pro
porciona el Registre d'Hlpoteques, una font 
d'una gran rlquesa i utllitat, com Tautora 
posa ja de manltest a l'article "Una font poc 
utilltzada: el registre d'hlpoteques» («Estudis 
d'historia agraria» núm. 8), a la seva tesl 

ROSA CONGOST Í COLOMER 

Josep M. Marqués 

doccoral publicada per Eumo (1990) amb el 
títol ELs |íi'oj>iei£iiis í cls ahrcs, i ara de nou en 
aqüestes «Notes de Sociecat», que consti-
tuelxen, de fet, una mena d'apendlx de 
renonne i valuós treball d'lnvesclgacló que 
Rosa Congost rcalitzá per a aquella tesi doc' 
coral. 

El llibre Inclou dos estudis indepcn-
dents, pero a la vegada complementarls, 
unlts peí fl! conductor de referir-se a un ma-
telx context geográflc i cronoiogic i a uns 
mateixos protagonlsces. El primer, sota el 
cítoi "Els millors páreles de la Selva» és una 
análls! de les aliances matrimoniáis de les fa
mílies benestants de la comarca entre 1768 I 
1862; mentre el segon, titulat «La compra-
venda de propietatS", estudia les escrlptures 
notaríais que registraren les compra-vendes 
de ierres amb un valor economic no inferior 
a les 100 Iliures durant et mateix període. 
Metodologicament. el principal nexe comú 
entre ambdós estudis, i la seva principal vlr-
tut, es el fet de combinar la microbistoria i 
la macrobistoria o, dit altrament, la manera 
com els casos particulars, a banda del seu in
terés específic, ptxien ser\'lr, o donar pistes, 
per a una análisi de carácter genenil. En 
aquest sentit, el que l'aucnra precén és redec-
tlr la complexltat de la realitat histórica a 
través de la presentado de casos concrets 
—complexltat que sovint queda diluida 
qiian els casos particulars queden redui'cs a 
simples dades de carácter escadíscíc—, pero 
albora, per damunt deis casos parcieuiars 
—de les fortunes familiars que evencual-
ment sorgeixen i cauen—, refleccir quins 
son els mecanlsmes pels quals una determi
nada classe .social, en aquest cas !a deis pro-
pietaris, mancingué el seu estatus i privilegis 
sobre el conjunt de la societat selvatana de 
hona part deis segles XVlll i XIX. 

En aquest sentit, l'estudl de les escrlptu
res de capítols matrimoniáis I del tlpus 
d'allanccs familiars establertes entre les fa
mílies benestants de la Selva real¡t:at per 
Rosa Congost, revela el carácter classlsta 
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que lenyia L-I ctmjunt d'aqiiclla socictar i 
mustra ülgiins Jcls mecíinismcs deis quals se 
scr\'f l'clitc propietaria per mantenir el seu 
estatus i ta seva situació de privilej^i. Aixf, 
en els casos en qué el nuvi era l'hereu, mes 
importanrs fins i tot que les clausules que 
íeieii referencia al macrimoni en si, eren 
aquelles que es retcrien a riierencia, essent 
el ripus majoricari J'herctaincnt consignar 
ais capitoís matrimoniáis de [a Catalunya 
Vella i'heretamcnt universa! absolut i extens 
peí qual els pares del nuvi li feien dunació, 
per al moment en qué se celebres el matri-
moni, de tots els seus béns presents i futurs. 
El carácter absolut d'aquc-sta mena d'hereta-
nient podia quedar matisat per moltes diver
sos clausules (resen'a de l'usdeíruit per al ¿o-
nant, reserva de dotar convenientment e!s 
altres filis i filies, reserx'a de testar, pactes re-
ferents a la manutenció i la convivencia fa
miliar, "tescaments preventius", Tescteix o 
esponsalici, etc.); pero del que no hi ha 
dubte és que aquest tipus d'heténcia assegu-
rava el manteniment de la integritat del pa-
trimoni familiar. No és estrany, dones, que 
quan el projecte Je Codi Civil de 1851, pre-
nent com a model la legislació castellana i 
francesa, amenaza aquesta integritat prete-
nent imposar una legítima «llarga» que re-
duVa, per tant, la Ilibertat de maniobra del 
testador, l'élite propietaria i els juristes cata-
lans s'hi oposessin en nom de la «Ilibertat de 
testar» i al-tegant que provocada una divisió 
de la propietat perjudicial per a Catalunya 
—en realitat per ais seus propis interessos. 

La forma concreta com es materialitza-
ren les aliances famiiiars entre les principáis 
támílies de la Selva revela també com fami
lia, propietat i classe eren indissociahles. 
Així, el treball de Rosa Congost demosrra 
Texisténcia d'una «endogámia de classe do-
minanc rural» molt marcada (pagesos, no
bles i "oficis nobles», que constituíen el 
grup majoritari de les famílies que pagaven 
dots no inferiors a les l.OOO lliures, tendien 

n. T V. - 4071 - 5 h\ipRl SflCñLM 
La Cabanya. En la propietat dei Marqué^ de Monsolls 

a establir relacions lamiliars entre ells) que 
determinava una -no endogámia geográfi
ca» (la nomia era concertar matrimonis tora 
deis límits de ia comarca) per la voluntat de 
casar les filies segons la seva classe —una 
classe que era molt minoritaria dins el con-
junt de la societac selvatana. Igualment, afir
ma Rosa Congost, la tendencia a Talt̂ a del 
dot pagat per les íamíiies ai llarg del perínde 
esEudiac, no implica, necessariament, una 
conjuntura favorable de les famílies a nivell 
de rendes, sino que indica, sobretot, la vo
luntar d'adquirir prestigi i poder continuar 
formant part de l'élite, encara que tos a un 
cost superior a les seves possibilitats econo-
miques, fet que, no poques vegades, fou 
motiu d'endeutament i d'inestabilitat per a 
aiguns patrinionis. 

Ptecisamenc, per tal com a les societats 
agráries la majoria de vendes es realitzaven 
de forma forjada; és a dir, quan el propietari 
no tenia cap akra manera de fer front a una 
situació económica desespetada, l'estudi de 
les compra-vendes de terrcs ens aporta indi-
cis sobre l'endeutament agrari, tema que 

Féynas'Campe 
íPlá de las Arenas) 

eonstitueix un buit bistoriográfic que, com 
assenyala Rosa Congost, reclama ser om-
plcrt, per a la comprensió d'aquella «societat 
d'endeutats» de qué l'autora ja patla a Els 
pmpieiíirifi i els akrcs. A banda d'aixo, l'análisi 
de les escriptures de compra-venda de pro-
pietats entre 1768 i 1862, revela altres as
pectos interessants com la impottáncia crei-
xent de les vendes perpetúes sobre els alttes 
tipus de venda, o l'existéncia d'un alt grau 
d'arbitrarietat del «mercat de terres» i una 
tendencia a una «alta» valorado de la térra 
en tenues económics al llarg de tot el perío
do. Aixf mateix, és interessant la constatació 
del fet que a pattit de 1845 el nombre de 
ttansaceions s'accelera de forma notable, 
com si en aquest últim petíode, diu Rosa 
Congost, tingues ¡loe la creació i la formació 
d'tm auténtic mercar de terres que encara 
seria lluny, pero, de poder ser considerar un 
mercat Iliure. Aquest darrer fenomen, apun-
ta l'autota del Ilihre, podria haver estat pro
piciar per les creixents necessitacs de diner 
de l'élite propietaria a l'bora de fer front a les 
noves despcses que el prestigi de classe im-
posava en una societat canviant. 

La principal conclusió que es pot ex-
treute de l'análisi de les compra-vendes de 
terres és el gran poder d'atraccíó de capitals 
i,¡ue la torra continuava tenint a la Selva al-
menys fins a mitjan segle XIX. Com remarca 
Rosa Congost, si bé so\-int la compra de te
rres era poc rendible en termes económics, 
continuava essent una fomia segura d'inver-
sió i podia resultar «rendible» en temes de 
prestigi social. La constatació que els comer-
ciants de la costa, especialment a partir de 
1815, representen un grup important entre 
els comptadors de cerros, tant a altres parti-
ciilars com de béns desamorticzats, no és un 
signo do modemització de ¡'agricultura com 
han suggerit algunos interpretacions, assen-
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yala l'autora, sino un signe inequívoc Je «la 
impi.)rrancia de la tena- durant kit el perúv 
de e.srudiat. El íet que les tamílies propiecii-
ries conscituíssin des de feia seĵ les l'élitc so
cial manrenidora d'un üetemiinat cstatuts i 
d'uns privilegis és, sejíurament, una de les 
claus per explicar per qué les fortunes del li' 
toral cenien tanr interés a adquirir tertes i, 
en alguns casos, íins i tot a esdevenir hísen-
dats i, per rant, rendistes. Adquirint cerres o 
pagant dots alts en casar tes seves filies (l'es-
tudi de les aliances matrimoniáis revela que 
cls bons dots d'origen no-pagés o no-nohle 
provenien del cümer^), la nova hurgesia co
mercial assumia els valors i les formes de re-
coneixement social de la societat tradicional 
agraria. A micjan el segie XIX, coni ens de-
mostra l'estudi de Rosa Congost, aquests va
lors continuavcn sent plenament vigents a 
la comarca de la Selva. 

Pero a mes d'aportar algunes constata-
cions de tipus general i suggerir hipótesis in-
tercssants, un gran valor del Ilibre de Rosa 
Congost que cal remarcar c% que, a partir Je 
l'exposició de múltiples casos particulars, 
constitueix, en cert sentit, una autentica 
base de dade.s que píxlen ser utilitzades per a 
futures recerques de tema molt divcrs. Es 
presenta, així, com un Ilibre obert que pot 
suggerir línies futures d'investigació i dona al 
lector l'oportunitat de reordenar el material 
segons els seus propis interessos. 

Mónica Bosch i Portell 

Coneguem... 
l'Estany i el Pare Schierbeck 

Puigcerdá 
i el seu Estany 

per 
Sebastiá Bosom i Isern 

-B^a • 

E
n la nova fornada de joves 
investigadors locáis actuáis 
cal comptar amb Sebastiá 
Bosom, l'autor del ilibre que 
avui comentem. Bosom és 

una persona d'una alta formació i amb un 
amor sense límits a la seva feina d'arxiver. 
La historiografia que ell fa és treball pa-
cient i interessant, pero poc agraít: moltes 
hores de recerca per recuperar uns pocs 
textos, que no solen caracteritzar-se preci-
sament per la seva claredat. Les obres que 
elabora el prolífíc Bosom traspuen un rigor 
i un gran interés peí tema historie. 

Amb motiu de l'exposició sobre l'es-
tany i el pare Schierbeck, inaugurada el 
mes d'agost a l'Arxiu Historie Comarcal de 
Puigcerdá, s'ha editat el Ilibre. Es tracta 
del primer volum de la novel-la coMecció 
"Coneguem», publicada conjuntament per 
PAjuntament de Puigcerdá i l'Arxiu 
Historie Comarcal de Puigcenlá. Amb 
aquest volum tcním a les mans un estudi 
no exclusivament historie, d'ampla volada 
cronológica, sino també de les relacions de 
la sticietat puigcerdanenca amb l'estany: 
un estudi de com l'estany ha possibilitat 
uns aprofitaments especiáis —extinció 
d'ineendis, neteja, regadiu, peix, gla^...—, 
de com ha obligat a fer unes obres i un 
manteniment dererminats, o de com ha 
estat génesi de la testa o de la llegenda de 
la vella. Aquest Ilibre es pot considerar 
una valuosa contríbueió al coneixement 
de la historia de la vila de Puigcerdá. 

El Ilibre s'enceta amb un petit apartat 
dedicat a la datació de l'estany (pp. 7-8), i 
passa tot seguit a comentar els diversos 
aprofitaments de qué s'ha íet ús al llarg 
deis temps (pp. 8-20). A «Arrendaments i 
arrendadors» (pp. 20-23) es comenten els 
arrendaments durant els segles XVlll a 
XX. A "Obres i manteniment» (pp. 23-
38) es tracten aspectes tan diversos com la 
neteja i les obres. Pilla, l'embarcador, el 
colomer... Hi ha després uns apartats breus 

BOSOM i ISERN., Sebastiá 
Coneguem... l'Estany í elParcScfiierbec/c. 

CoMecció Coneguem, 1. 
Ajuntament de Puigcerdá 

Arxiu Historie Comarcal de Puigcerdá. 
Puigcerdá, 1992, 63 pp. 

(pp. 38-49) dedicats a temes concrets, com 
«La festa i les llegcndes", «La séquia» i «El 
pare Schierberck". Cal destacar els apar
tats de «la Fauna» i «La Flora» (pp. 50-
56), que constitueixen catalogacions forga 
exhaustives de les especies animáis i vege
táis domestiques del pare —especies algu
nes ja extintes—-. Aquests dos temes serien 
prciii extensos per si sois com per haver 
donat lloc a un estudi monográfic, fet des 
de la mateixa perspectiva. A les darreres 
pagines hi ha l'apartat "Visions» (pp. 56-
58). El Ilibre clou un petit esment (pág. 
59) deis dos altres cstanys de la comarca, 
el de Morer o Estany Vermell, i el d'Oceja. 

El treball és una recopilado d'infor-
maeions, amb munió de dctalls i comenta-
ris, sobre la formació i transformació de 
l'estany des del segle XIll, segle en qué es 
dataria la seva creaeió, fins ais nostres dies. 
Les informacions eomplementáries queden 
perfectament integrades al raonament ge
neral, i no es recorre a una excessiva des-
cripció de les fonts documentáis. Global-
ment, abunda molt mes la descripeió que 
no pas l'análisi; és mes una aportado eru
dita que no un assaig interpretatiu. Tot i 
aixó, no ca! pensar que la investigaeió de 
l'autor sigui incnmpleta; tampoe no ens 
carrega de quadrcs i reteréncies documen
táis dins del text. El redacrat és a voltes 
una mica simplifieador, pero aixó s'entén 
perfectament ates el carácter divulgatiu, i 
destinat a un públic ampie. Molts punts 
histories els converteix en referéncies per 
al coneixement de la vila puigcerdancnca. 
La riquesa de l'estudi es palesa en i'abun-
dor de cites que fa. Així, es troben referen-
ciats des d'un «Liber Extraneorum» fins a 
actes de plens d'ajuntament. Bosom treba-
lla mole mes la documentació datada a 
partir del segle XVlll, quan les descrip-
cions comencen a ser mes explícites; i fa el 
buidatge especialment ampli amb els docu-
menfs del segle XIX. La bibliografía és, en 
general, prou orientadora de l'esfor^ de re-
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