Espai Joan del Colomer
TRIA DE NOVETATS
Fa uns anys que la Biblioteca Antoni Pladevall i Font recull tota mena de documentació sobre el món de la pagesia i la vida
rural, convertint-se mica en mica, en un centre especialitzat en el tema, que és d’altra banda tant extenssísim com
apassionant.
Aquesta documentació es troba a l’espai que la Biblioteca dedica a en Joan Lleopart, en Joan del Colomer, a qui enguany
recordem especialment en el 10è aniversari del seu decés.
Us presentem una tria de les novetats que s’hi han incorporat en el darrer any i us convidem a aconsultar el llistat del fons
complet que podeu trobvar al web dels Tonis: www.tonistardaell.com, o bé al de la biblioteca: www.taradell.cat

.

ROIGÉ, Xavier
El Mas al Montseny : la memòria oral / Xavier Roigé i Ferran Estrada, amb la
col.laboració de Jordi Tura...[et al.] . – Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2008. – (Temes d’etnologia de Catalunya ; 16)
“El mas ha estat una institució fonamental en la història del Montseny, tant en la formació
del paisatge com en l’estructura econòmica i social del massís.
Aquest llibre tracta dels masos des de la perspectiva de la memòria oral.
Prenent com a base els relats d’una quarentena de persones entrevistades-que viuen o
han viscut en un mas- es fa un recorregut per la vida quotidiana, les pautes productives,
l’organització social i les relacions familiars dins els masos”.

PUJADAS, Joan
Cada casa és un món : família, economia i arquitectura a la Cerdanya / Joan J.
Pujadas, Montserrat Soronellas, Gemma Casal. -- Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2007. -- (Temes d’etnologia de
Catalunya ; 14)
Estudi monogràfic de les transformacions de la casa cerdana al llarg de la història.
En destaquem els capítols dedicats a la pagesia i les pràctiques agràries a la primera
meitat del segle XX , la modernització de la pagesia a Cerdanya entre 1960 i 1980 i la
seva evolució fins els nostres dies.
En el capítol dedicat a l’arquitectura es descriuen les tipologies de cases de pagès, els
seus elements constructius i alguns estudis de cas.
Aquest estudi, és el resultat d’una investigació que foma part del projecte general
d’inventari del patrimnoi etnològic de Catalunya, promogut pel Centre de Promoció de la
Cultura Tradicional Catalana.

Sabaté Martínez, Ana
La Mujeres en el medio rural; [textos: Ana sabaté Martínez;imágenes: Paca Arceo, Susi
Bellver]. -- [Madrid]: Instituto de la Mujer, 1989

Estudi dels efectes que han causat en la vida de les dones les transformacions del món
rural a Espanya en les darreres dècades.
Repàs als moviments migratoris i els seus efectes demogràfics.
Estudi de la família rural, del treball domèstic de la dona a pagès i de la participació de les
dones en les explotacions agràries.

L’Organització de l’espai rural a l’Europa mediterrània: masos, possessions,
poderi / edició a cura de Rosa Congost, Gabriel Jover, Giuliana Biagioli. – Girona:
CCG: Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines: Centre de Recerca
d’Història Rural (ILCC_Secció Vicens Vives) de la Universitat de Girona, 2003
Aquest estudi compara l’organització dels espais rurals de les àrees de la
Catalunya Vella, l’illa de Mallora, la Toscana i l’Andalusia Occidental al llarg de la
història.
Interessantíssim el capítol dedicat a la catalunya Vella, on podem trobar una
detallada història del “mas” :
• Els trets definitoris del sistema de mas
• Els masos a l’època medieval. Orígens i evolució
• Els masos a l’època moderna. Continuïtat i canvis
• Transformacions en els sistema de mas i en el paisatge agrari
contemporanis (1800-1950)

ENRICH I MAYORAL, Anna
Diccionari de l’ofici de traginer: cavalls i guarniments / Anna Enrich i Mayoral,
Maria Francesca Enrich i Murt, Magí Puig i Gubern ; amb la col·laboració d’Assumpta
Baliu i Cairó. -- [Barcelona]: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2002.
Aquest diccionari pretén ser un recull exhaustiu de l’extens i ric lèxic de l’ofici dels
traginers, que eren les persones que portàven mercaderies d’un lloc a l’altre, amb carro
o a l’esquena d’un animal.
A més de la definició de cada terme, hi trobem la traducció castellana i algunes formes
col·loquials.
Complementa el diccionari un recull de frases fetes i expressions populars
relacionades amb el món dels traginers, un apèndix amb il·lustracions del cavall, els
guarniments, el bast, el mosquer i el carro.

Masies que cal conèixer / Anna Borbonet i Macià ... [et al.]. – Barcelona: Barcanova,
2006
Aquest llibre explica quin és l’origen de les masies a casa nostra, com s’organitzen i
com es distribueixen geogràficament
Analitza com són les masies de la Catalunya vella i de la Catalunya nova i com
s’arriben a convertir en un referent arquitectònic.
Finalment parla també del turisme rural com a forma de pervivència.
Antoni Pladevall i Font signa el capítol dedicat a la història sociològica de les masies
a casa nostra.

OSONA
CASTELLÀ I PERARNAU, Raquel
La Vida a pagès: imatges de la vida quotidiana a les Masies de Roda / Raquel
Castellà i Perarnau; Ajuntament de les Masies de Roda; pròleg del Dr. Santi Ponce
i Vivet.—Les Masies de Roda: Ajuntament de Les Masies de Roda, 2008.
Més de 400 fotografies són la base d’aquest estudi sobre la vida rural a les Masies
de Roda. El llibre està dividit temàticament en diferents capítols: la masia, les eines
i feines de pagès, la matança del porc..(entre altres).
A cada capitol també s’inclouen fragments de les entrevistes que l’autora ha
realitzat a diferents persones per recollir i documentar les seves vivències “a
pagès”.

TORRES I SOCIATS, Jordi
Els Camins ramaders del Lluçanès / Jordi Torres i Sociats, Josep Salvans i
Macià, Josep Corominas i Blanch. -- Lluçà: Solc, 2000 (La Ramada ; 0). --Inclou un
mapa dels camins ramaders del LLuçanès

El llibre dona a conèixer el gran paper de la transhumància al Lluçanès i fa una una
descripció detallada dels principals camins ramaders de la comarca.
Es complementa amb un mapa annex.
El llibre és fruit de la tasca feta pel Grup de Treball de Transhumància de Solc.

AMBLÀS, Oriol
Pagesos, constructors i ferrers d’època medieval: l’Esquerda i l’Àrea de
Recerca Experimetnal Arqueològica: dossier didàctic / Oriol Amblàs i Maria
Ocaña. – Roda de Ter: Fundació Privada l’Esquerda, 2005
Com era l’agricultura medieval a la nostra comarca?
“La localització del graner de l’Esquerda va ser una font molt important per conèixer el
funcionament de l’agricultura medieval”.
A partir de le’estudi de les llavors trobades al graner, de la documentació escrita i
iconogràfica, la història es va reconstruïnt...
.

RELATS PERSONALS
Aquests dos relats personals, han estat editats per l’editorial Viena en la seva col.lecció Memòries.
Ambdós treballs han estat guanyadors del Premi Romà Planas i Mirò de Memòries Populars que convoca l’Arxiu de la
Memòria Popular de la Roca del Vallès.

CABOT CUSCÓ, Manel
Una Història d’un petit pagès i ramader / Manel cabot Cuscó .-- Barcelona:
Viena, 2002. – (Viena Memòria ; 4)
Un relat biogràfic dels anys de postguerra viscuts per l’autor a un poble de pagès
del Vallès, ecrit amb senzillesa i veracitat.

VALL BORDA , Jaume
Del poble a la masia / Jaume Vall Borda. -- Barcelona : Viena, 2004. – (Viena
memòria ; 7)
Aquesta és la història de la infànacia i l’adolescència de dos germans, fills de
pagesos que per poder anar a l’escola, s’han de traslladar a viure amb els avis
al poble.
Tornar a l’estiu a la “masia”, era sinòmim de vida i de llibertat.

