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El nostre poblé de pagés 

L a ¡dea d'aquest llibre va néixer fa 
quatre anys quan. arran d'una expo-

sició de fotografíes de cases del poblé, 
uns quants veíns de fvlaganet de la Selva, 
d'oficis diversos, desitjaren conéixer la 
historia que hi havia darrera d'aquelles 
fotografíes i es consUtuíren en un grup de 
treball. L'historlador Joaqulm M. Pulgvert, 
professor d'HIstória del Col.legi Unlver-
sitari de Girona, acceptá de jugar un 
paper ciau en el grup. sabent que estava 
participant en una experiencia innova
dora, i sabent que no sempre seria fácil 
la dinámica de treball. L'any 1986, en el 
programa de la Festa fvlajor del Poblé, 
Joaquim M. Puigvert havia fet una pri
mera valorado de les Iligons d'HIstória 
que s'impartien en les sessions de tre
ball: «Tot i que els temes tractats eren de 
carácter general en ¡a seva majoria. s'ha 
fet í'esforQ que provoquessin memoria 
histórica ¡ocal. Aleshores es capgiraren 
els papers, trencani-se les barreras entre 
el qui ensenya i el qui aprén: i era la gent 
que explicava, i per tant, feia historia».. 

El fruit d'una experiencia diferent 
havia de ser forcosament un llibre dife
rent. Un llibre que, també d'una manera 
diferent, ens porta ais historiadors a 
reflexionar sobre alguns deis temes teó-
rics claus en la historiografía catalana, en 
especial aquells que giren a l'entorn de 
la importancia de la historia local i a 
l'entorn de la historia académica. La his
toria local avui día ja no necessita defen-
sors. En els últims anys, molts 
historiadors de prestigi n'han reivindicat 
la seva importancia, paró no tota la his
toria local —i aixó pot ser válid tant per 
a trebails d'aficionals locáis com per a 
tesis de Ilicenciatura aprovades amb la 
máxima nota— té interés historie. El lli
bre que comento és un llibre d'hislória 
local que presenta un interés, perqué 
planteja preguntes sobre la historia del 
poblé de Maganet que no pot respodnre 
una Historia de Catalunya general, i 
explica coses que poden ajudar a enten-
dre alguns aspectos de la Historia de 
Catalunya. 

En el llibre es troben dues parts cla-
rament diferenciados. La primera és 
conslitu'i'da per un conjunt d'aportacions 
historiográfiques sobre diferents aspec
tos de la historia de Maganet i. en espe
cial, sobre el passat recent. D'aquesta 
primera part, jo en destacaría l'análisi 
detallada de les formes de colonització 
i de poblament experimentados en els 
segles XVIll i XIX. i les posteriors 
reflexions sobre el paper de remfiteusi; 
a partir deis escrits de Josep Reyner, que 
serveixen de contrapunt, no costa gaire 
d'endevinar el caire d'algunes de les dis-
cussions que devien ar.] nar les sessions 
de treball. En la segona part. el recull de 
fotografíes de cases de pagés —amb uns 
peus que no sempre diuen tot el que el 
lector especialitzat voldria saber, pero 
que evidencien un treball col.lectiu 
excepcional amb material provinent d'un 
centenar d'arxius particulars—. consti-
tueix una prova irrefutable d'una realitat 
sovint silenciada per la historia de Cata
lunya: la pobresa de la majoria de les 

cases de pagés. En cases com les foto
grafiadas vivia la majoria deis pagesos 
catalans i no en les cases pairáis mitifi
cadas i fotografiadas peí pairalisme. 

Hem dit abans que el llibre també 
porta el lector a reflexionar sobre la his
toria académica. És evidenl que aquest 
projecle s'hagués fet realitat sense 
l'experiéncia deis Hisíory Workshop 
anglesos i cree que Joaquim M. Puigvert 
estableix amb prou claredat les diferen
cies que separen el taller d'história de 
Maganet deis tallers británics. Pero aquí 
i avui, l'experiéncia del taller d'HIstória 
de Maganet de la Selva és també un bon 
exemple de les possibilitats de fer i 
escriure la Historia d'una manera diferent 
a l'estrictameni académica i d'una 
manera diferent a la historia «oficial" del 
pais. Emplago el lector no especialitzat 
a fer una prova: que miri els capítols de 
la Historia de Catalunya de TV3 ¡ que hi 
busqui aquests masos deis quals tants 
testimoniatges dona el llibre El nostre 
poblé de pagés. 

Per tot aixó, molts historiadors i hos-
toriadores "professionalS" que creiem 
molt en la Historia i poc en el món aca-
démic, trobem especialment interessanl 
el llibre de Maganet. Recuperar la histo
ria, avui que la historia apareix en tants 
discursos politics i en els mass-media ofi
ciáis, és una tasca important: com mes 
gent hi estem compromesa, millor. 
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