Paul Freedman
_
Paul Freedman, un dels grans historiadors
especialistes en la pagesia catalana, tracta en
aquest recull d’articles de la condició social
de la pagesia catalana medieval, amb una
especial referència a les servituds. Un estudi
bàsic per entendre els canvis de la societat
rural medieval.

Espai Joan del Colomer: especial el món rural

Assaig d’història de la pagesia
catalana (segles XI-XIV)

El fons especial dedicat al món rural, recollit
a l’Espai Joan del Colomer de la biblioteca,
continua creixent, així al finalitzar l’any 2020
comptava ja amb 850 exemplars de llibres i
revistes especialitzats.
A part de les darreres novetats sobre pagesia
que la biblioteca va adquirint, arriben al fons
molts donatius de particulars i també d’altres
biblioteques. Aquests llibres tenen un especial
valor perquè moltes vegades són difícils
d’adquirir o be perquè estan exhaurits o perquè
són edicions molt locals que es troben fora dels
circuits comercials habituals.
Us presentem una petita tria dels darrers
llibres que s’han incorporat en aquest fons amb
un enllaç al catàleg de la biblioteca.

Cuina pairal i conventual
Fra Valentí Serra de Manresa
_
Segons l’autor, els àpats conventuals eren
simples i austers, molt semblants als de
la pagesia. Tot i que no és estrictament un
receptari, el llibre transcriu receptes d’antics
manuscrits on es constata la importància de
les verdures ,i l’ús de plantes aromàtiques i
espècies a les cuines dels convents. Al llarg
de vint capítols parla per exemple de la cuina
d’aprofitament, dels guisats de peix i bacallà,
de nap i carbassa, del pernil cuit i també del
vermut i la ratafia entre molts d’altres. Molt
interessant el vocabulari final.
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Les forques i els forcaires
d’Alentorn

El llibre de la mel: apicultura
popular i plantes mel·líferes

Joan Farell i Domingo; dibuixos d’Agustí
Masvidal
_
Durant molts segles, el poble d’Alentorn era
conegut com el poble dels forcaires, era on es
feien i venien més forques de tot Catalunya,
unes forques amb fama de “lleugeres, fortes
i ben fetes “ segons l’autor. La forca era una
eina ben present a les feines agrícoles,
normalment era feta amb fusta de lledoner i
estava formada per les pues o “pollegons”, la
pala i el mànec.

Fra Valentí Serra de Manresa

El llibre explica tot el procés d’elaboració de
les forques i inclou un vocabulari “forcaire”.

_
Tot el que cal saber sobre l’apicultura a
Catalunya és en aquest deliciós llibre. Des de
com s’organitza el treball de les abelles dins
el rusc, les varietats de plantes mel·líferes
i les varietats de la mel a les tècniques de
recol·lecció. També parla de remeis per les
picades i el paper de la mel en la medicina
popular i en la gastronomia. Inclou alguns
refranys i aforismes.

_
Completíssim estudi de l’agricultura a la
població de Santa Perpètua a través dels seus
masos. Dividit en quatre capítols dedicats
a l’evolució de la propietat, al pas de les
sagreres medievals als establiments del
segle XVIII, a les rieres, i als torrents i pous de
glaç. El capítol dedicat a l’evolució de masos i
masoveries inclou mapes d’ubicació d’aquests
en diferents èpoques.

Eva Bargalló i Chaves
_
Amb una finalitat totalment divulgativa, el
llibre s’inicia amb un estudi del fenomen del
pairalisme a Catalunya, la figura de l’hereu i
el principi de troncalitat que regirà a partir del
s. VIII la casa pairal com a explotació formada
per la terra, l’habitatge i la família. Les cases
que es descriuen són de la Catalunya vella,
on es desenvolupa originàriament aquest
fenomen. Al capítol dedicat a Osona es
descriu la pairalia de Torrellebreta.
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Esteve Canyameres

Les més belles cases pairals i
masies de Catalunya
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Masos, masies i masoveries: estudi
de l’agricultura de Santa Perpètua
de Mogoda i Santiga (segles XIXX)

Josep Espunyes

Francesc Roma i Casanovas
_
Estudi dels diferents tipus de molins, de les
seves parts i del seu funcionament, amb un
ampli capítol dedicat als molins fariners que
subdivideix en molins de canal, de cup, de
regolf.
Altre molins tractats en el llibre són els
drapers, els molins de calç i guix, els papereres,
els de pólvora, els de vernís i els trulls d’oli i
les fargues. Finalitza amb un capítol dedicat a
la feina de la molineria i a la gestió dels molins
en l’Edat moderna finalitzant amb un inventari
de rescloses de molins medievals i gòtics.

_
La terminologia que recull l’autor, que és
lingüista, és la de la part baixa de l’Alt Urgell
a mitjan segle XX tot i que remarca no és
específica de la zona. En ordre alfabètic recull
mots que s’estan perdent, en part pels canvis
que ha sofert el món rural amb formes de vida i
de treball que han desaparegut amb l’arribada
de la mecanització i de la modernitat. Aquests
canvis socials han afectat també a la llengua,
a la regressió en l’ús de moltes paraules de
l’àmbit rural que juntament amb el fenomen
de la castellanització estan ocasionant una
gran pèrdua lingüística o com diu l’autor un
gran afebliment del català.
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Món rural: mots que es perden
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Els Molins hidràulics: moldre,
batanar, esmolar, fer pólvora

