Espai Joan del Colomer
TRIA DE NOVETATS
La Biblioteca Antoni Pladevall i Font recull tota mena de documentació sobre el món rural i la pagesia.
Aquesta documentació, gràcies a la col·laboració amb els Tonis s’aplega a l’ Espai Joan del Colomer.
Us presentem una tria de les darreres novetats que s’hi han incorporat.

Els Traginers, el matador de porcs, el boter, el pastor, l’home-orquestra, la
dida...són oficis lligats a la vida rural que s’han anat perdent en aquest
darrer segle.
Assumpció Batalla, mestra de professió i autora del recull, dóna testimoni
a partir dels propis records d’aquests oficis i d’altres costums de la vida
quotidiana al Pirineu.

BATALLA, Assumpció.Antics oficis i costums que es perden al Pallars i al
Pirineu.Tremp: Garsineu Edicions, 2007

Aquest rigurós però divulgatiu llibre-catàleg classifica les races
domèstiques autòctones de Catalunya en dos grans grups: Pèl i ploma.
En el grup dels animals de pèl, trobem capítols dedicats a: gossos, porcs,
cavalls, vaques, ovelles, cabres, conills, ases i muls.
En el grup dels animals de ploma, trobem capítols dedicats a: gallines,
oques, ànecs, indiots i coloms.
Conté il.lustracions, fotografies, mapes i una acurada bibliografia
Catalans de pèl i ploma: races domèstiques autòctones de Catalunya.
Pere-Miquel Parés i Casanova [et al.]. Bellaterra: Lynx, 2006

Després d’una primera introducció històrica a la figura de l’hereu a
Catalunya, l’estudi parla de la transformació econòmica i social dels
propietaris rurals gironins (hisendats) en el darrer segle.
La metodologia emprada ha estat l’entrevista i la reconstrucció “d’històries
de vida” dels 35 testimonis orals.

Els Últims hereus: història oral dels propietaris rurals gironins, 1930-2000.
Enric Saguer (coordinador); Joaquim Alvarado...[et al.]. Barcelona :
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2005

El conegut etnògraf Ramon Violant i Simorra va dedicar part dels
seus estudis al món dels pastors del Pallars i del Pirineu. Aquesta
obra tot i que es va redactar entre 1938 i 1945 ha estat tot just ara
editada i és el primer volum d’una col.lecció que porta el seu nom.
Interessantíssims els capitols dedicats a la figura del pastor: vestuari,
menges, creences, habitacles d’estiu i d’hivern ... i també a la
indústria casolana de la llet: formatges i mantega.

VIOLANT I SIMORRA, Ramon. La Vida pastoral al Pallars. Tremp:
Garsineu, 2001.

“Els llibres de família de pagès i/o “de memòries” dels pagesos i
hisendats catalans de l’època moderna són una valuosa font documental
per als historiadors.
En aquests documents s’hi troben dades familiars, dades patrimonials ,
estat de comptes, i fins i tot testimonis de fets històrics i socials de
l’època.
Inclou apèndix cronològics i alfabètics dels “Llibres de família de pagès”
que es conserven a Catalunya
TORRES I SANS, Xavier. Els Llibres de família de pagès: segles XVIXVIII: memòries de pagès, memòries de mas. Girona: CCG, 2000.

El moviment sindical en el món rural, des dels seus inicis fins a la
transició és el tema tractat en les Jornades celebrades al Museu
Etnològic del Montseny. Aquest llibre en recull les ponències.

Sindicalisme i món rural a Catalunya, 1900-1975: actes de la jornada
celebrada al Museu Etnològic del Montseny, el dia 20 d’abril de 2001.
Samuel Garrido [et al.]. Girona: CCG, 2003

Recull de les diferents ponències i comunicacions presentades a les IV
Jornades sobre sistemes agraris i organització social als Països
Catalans. Es tracta d’un estudi sobre l’’evolució dels mercats i del
comerç a casa nostra des de l’edat mitjana fins a l’actualitat.

Fires, mercats i món rural: quartes jornades sobres sistemes agraris,
organització social i poder local als Països Catalans; edició a cura
d’Enric Vicedo. Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 2004.

Descripció dels diferents cultius i feines del camp aragonès, la
ramaderia, els pastors i la transhumància.

BIARGE, Fernando; ESTAÚN, Manuel. De sol a sol: trabajos
agrícolas y ganaderos . [Huesca: Iniciativas sobre Espacios Naturales
de Huesca, 2003]

Què és el compost i com es pot fer un bon compostatge: diferents
mètodes, processos i usos.
BUENO, Mariano. Cómo hacer un buen compost: manual para
horticultores ecológicos. Estella: La Fertilidad de la tierra, 2003

Què és la pedra seca? Aquest llibre ens explica quins són els
orígens d’aquestes construccions de l’arquitectura rural, qui les
contruïa, amb quines eines i materials i amb quina finalitat.
Es descriuen les diferents tipologies a les diferents arees
geogràfiques dels Països Catalans.

SÀEZ PLANAS, Marià. La Pedra seca. [Girona]: Diputació de Girona:
Caixa de Girona, 2004.

D’ aquesta Memòria del Museu etnogràfic de Ripoll en destaquem els
apartats dedicats a les eines agrícoles, a la indumentària i habitatge
dels pagesos i a la vida dels pastors.

BElTRAN, Oriol. El Temps i els objectes: memòria del Museu de Ripoll.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2005

Material elaborat en el seminari realitzat a la Universitat de Lleida
sobre les diferents fonts per a l’estudi del món rural contemporani:
les fonts públiques (arxius, registres, fonts notarials i judicials), les
fonts privades, les fonts orals, la premsa, les topografies mèdiques,
material audiovisual...

VICEDO RIUS, Enric. Fonts per a l’estudi del món rural
contemporani. Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 2005

Història de la tècnica de la cistelleria a Espanya i classificació
del diferents tipus de cistells segons la seva utilitat.

SANCHEZ SANZ, Maria Elisa. Cesteria tradicional española.
Madrid: Editora nacional 1982.

Documental que explica la construcció d’un carro garber de l’estil
tradicional durant la Festa dels Tres Tombs de l’any 2006 a Anglesola.

El Carro d’Anglesola : la construcció d’un carro garber.
[DVD]. Anglesola: L’Ajuntament, 2007

Revista d’Etnologia de Catalunya.
Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, 1992Tot i que aquesta revista es pot consultar a text complet a RACO
(Revistes Catalanes amb Accés Obert)
www.raco.cat/index.php/index/raco/, a la Biblioteca i per gentilesa
del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana
teniu a la vostra disposició els números directament relacionats amb
l ó
l

OSONA
Dues monografies sobre el món rural a Centelles,
una dedicada als masos i les terres i l’altra a la
pagesia.
•
•

El Món rural a Centelles: els masos i les
terres. Centelles: L’Ajuntament : El Portal,
2001
El Món rural a Centelles: la pagesia.
Centelles: L’Ajuntament : El Portal, 2002

HÍPICA
Dos manuals per a conèixer millor el cavall i tenirne tenir bona cura : alimentació, entrenament,
salut.
•

El Cuidado de caballos y ponis: manual
completo. Barclona : Blume, 2002

•

Manual de hípica. Barcelona: Blume, DL 2005

Podeu consultar el fons documental complet de l’Espai Joan del Colomer al web dels Tonis o bé al
de Biblioteca. www.tonistaradell.com ; www.taradell.org

