Retrat apassionat
de Carreras i Artau
CALVO i CALVO, Lluís.
Tomás Carreras;' Artau o el tremp de i'etnolo^a catalana.
Biblioteca de cultura popular Valeri Serra i Boldú, 5,
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994.

cr la ressenya d'un Uibre fet per un
amic és sempre una tasca delicada;
a ¡'amic te l'aprecies i saps que
d'allí) que escriu en sap mes que
ningú i el Uibre que has de ressenyar és un desconegut a qui has de
fer parlar per cntendrel.
Si a mes, com en aquest cas, es traeca d'una
biografía, la qüestió encara es fa mes complexa.
L'autor, Lluís Calvo, és un intel-lectual apassionat per la seva feina i fins i tot, podríem dir,
enamorar de la figura de Tomás Carreras.
Tomás Carreras (1879-1954), historiador de
la filosofia, és un pensador que des d'unes concepcions conservadores i católiques introdueix en
Támbit de la Universitat i en els d'algunes associacions culturáis dedicades a la ciencia uns conceptes nous: sociologia, antropologia, etnologia, que
s'havien forjar en el pensament positivista i república francés i en l'idealisme alemany des de fináis
del segle XIX fins a la segona guerra mundial.
Tomás Carreras, inteMectual preocupar per la
societac catalana, emprén, en tots els terrenys que
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li son possibles, una activitat en relació a aqüestes
noves disciplines que a Europa eren objecte de
polémica. Una polémica política i social que
enfrontava a universitaris preocupats pels fenomens socials i promotors de catedres dedicades a
aquests estudis amb filósofs i polítics que volien un
nou ordre per a Europa. Un nou ordre social que
dones una dignitaC a qualsevol home, considerat
ciutadá Iliure i que al mareix temps permetés una
convivencia lleial i justa per a tots,
Tomás Carreras va ser un home emprenedor
i apassionat que posa tota la seva válua inteMectual i la seva energia a endegar totes les activitats
i les institucions que e!l creia que eren necessáries per esdevenir un país lluny de la peresa i
Tübscurantisme pero ben arrelar a la tradicio.
El Uibre descriu molt bé aquest camí que
Carreras recorre com a professor universitari; com
a promotor de la reforma universitaria; com a
investigador; com a parlamentari i com a ponent
de cultura de lAjuntament de Barcelona.
Lluís Calvo diu que durant molts anys fou
animador de la tasca científica barcelonina i fins
i tot de la gironina i és just reconéixer-ho així; el
que potser no és tant cert és que se'l pugui considerar un eix vertebrador. Malauradament, bona
part de les entitats i institucions que ell va promoure o va iniciar no han tingut continuació;
d'altres s'han esllanguit i durant anys han estat
en situació quasi agónica.
Lluís Calvo, ja ho hem dit, tra^a aquest
retrat de manera apassionada perqué e!l mateix
está apassionat tot endegant alguns deis projectes que, segurament, a Tomás Carreras se li
varen quedar en un calaix.
El que US he de dir és que aquest és un llibre-hiügrafia que s'ha de llegir, per tal que se'ns
encomani una mica aquest entusiasme i aquesta ¡Musió, per les entitats i institucions píibliques al servei de la cultura i per tant al servei
del pobie i del país, encara que, de vegades.
Carreras les bagues endegar per camins esbiaixats i peculiars.
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Una minuciosa biografia de Tomás
Carreras i Artau (Girona 1879-Barcelona
1954), historiador de la filosofia catalana
i hispana, impulsor de l'Arxiu
d'Etnografia i Folklore de Catalunya i una
figura d'excepció de la cultura i de la
ciencia catalana contemporánies.
Coedició amb TAjuntament de Bellpuig,
amb la coMaboració del Departament de
Cultura.
A la mateixa col-lecció:
M. Malparida Bassols i Puig, Análisi
pragmática de les endevinalles catalanes
Belén Solé i Mauri, Festa i Ideología a Ueida
Maria de la Pau Janer, Les rondalles del
cicle de l'espos transformat
M* Angels Bonet i Galobart, Etnobotánica a
la Valí del Tenes,
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Uabat Oliba
en els seus textos
JUNYENT i SUBIRÁ, Edu:ird.
Diplomatari i e.scrits literaris de i'abat i bishe Oliba.
A cura d'Anscari M. Mundo,
Institut d'EsEudLs Catalans, B^ircelona, 1992. 467 pagines
(Memories de la secció histórico-arqueológica, núm. 4-5),
a gestació d'aquesta obra ha
estat llarga i difícil, tal com
explica el Dr. Mundo en la
incroducció, pero la personalitat de l'ahat i bishe
Oliha hé s'ho mereixia.
Premiada per l'ínstitut d'Esrudis Catalans
l'any 1948, va ser ampliada peí mateix
Junyent i revisada peí pare Ansclm Ma.
Alhareda, que ja n'havia escrit una biografia, i un equip de l'arxiu de Montserrat,
encap9alat pcl mateix Mundo, qui n'ha fet
també una breu biografia, completat la
bibliografia i confeccionar Tíndex.
El Diplomatari esta compost per 164
documenta datats entre el 967 i 1064 i un
apéndix de 70 documcnts en regest de les
donacions de béns fetes al monestir de
Ripoll durant l'abadiat d'Oliba a la comarca
de Vic entre el 1004 i el 1044- En 1'apartar
d'obres literáries d'Oliba i escrits adre^ats a
ell es rccuUen 28 textos, i en el de textos i
noticies referents a Oliba, 35, tots curosament editats i amplament comentats.
Cal destacar els inventaris del tresor
del cuite del monestir de Ripoll a la mort
deis abats Guidiscle (979), Sunifred (1008)
i el mateix Oliba (1047), i de Pau, monjo
sacrista (1066), i deis Ilibres de Ripoll en
temps d'Oliba, on es palesa la riquesa
d'aquell cenobi i l'empremra deixada per
aquest abat que li dona justa fama universal.
Altres documents importants sobre els
monestirs ripollesos son Pacta d'elecció
d'Oliba com a abat l'any 1008, en la qual
signen 64 monjos, la butila de Sergi IV, en
qué son confirmáis els béns del monestir
(1011), o l'acta de ladedicaciú de la basílica (1032), en el comentari de la qual
s'aclareix que només s'arrasá i construí de
nou la part sübreposada a Pesglésia consagrada el 977, i la butila de supressió del
monestir de monges de Sant Joan de les
Abadesses donada peí papa Benet Vllí al
final del 1016 o principi del 1017,
1994
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La seva activitat constructora es plasma
en multitud d'esglésies de les tenes gironines
que consagra personal nent: Santa María de
la Pinya (1022), Sant Martí d'Ogassa
(1024), Sant Bartomeu del castell de Llaers
(1025), el Catllar (sobre RipoU, 1039),
Estiula (?), i Planes (1046), o en la consagració de la qual participa (Sant Pere de Rcxles,
1022), la Seu de Girona (dedicació, 1038) i
Sant Miquel de Pluvia (fundació, 1045).
La seva activitat pacificadora també es
plasma en la resolució deis plet entre Ermessenda, comtessa de Barcelona, i Piug, comte
d'Empúries, per la via d'Ullastret, pels pasturatges entre els habirants d'Age i els de
Pallerols (1027), i en l'eximent per patt del
comte Guillem de Besalú al monestir de
Sant Pere d'aquesta pohlació de les obligacions de l'host comtal.
Finalment, peí que fa a l'obra literaria, destacaré el sermó per a la festa de
Sant Narcís de Girona, escrit com tota
l'altra obra en un llatí digne deis clássics.
Tot plegat constitueix un corpus definitiu de l'obra d'aquesta figura senyera del segle
XI cátala, que mitjani;ant les constitucions de
Pau i Treva i la seva accio perstmal dota les
institucions religioses del país d'alguns mitjans
jurídics, polítics, economics i culturáis que els
permetrien fer front al feudalisme naixent.
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Les possibilitats
deis arxius senyorials
ESPADALER, Ramón.
El casteil de Montesquiu a la darreria de l'Edat Mitjana.
L'Avenf, Diputacit) de Barcelona.
Barcelona, 1993. 213 pág, {CoMecció d'historia local; 1).

atalunya és una Cerra de
castells, i aígtms amb
importants arxius, que de
mica en mica es van
coneixent, com és el c9s
d'aquest, que malgrat
pertányer a la comarca del Ripolles
actualment correspon a la provincia de
Barcelona i avui és centre d'un petic pare.
I la revista d'história L'Aveng, que ja
venia publicant els Pkcs d'histdria local ha
tingut l'encerr d'encetar aquesta nova
coMecció de carácter didáctic i
divulgatiu amh un llihre sobre
un casteil que en el segle XIV
era própiament un casal o
residencia senyorial, malgrat teñir una torre
exempta, que el 1383
servia d'habitacle a
un servent.
Després d'una
breu presentado
sobre la realitat
social del segle XIV
osonenc, marcada per
la Pesta Negra, la
remenea i el pes creixent de la ciutat de Vic,
analitza el capbreu de
1342, on surten 85 masos, 6
molins i 1 farga, i la difícil
situació d'aquests degut a les
cárregues fiscals i senyorials.
En el .segon capítol descriu el casal
de Montesquiu al segle X!V, servint-sc
d'un inventari de I'any 1383 que posa de
manifest l'existéncia d'esclaus, la
importancia deis ccllers, la carn salada i
l'arxiu, la multiplicitat de funcions de la
sala, la diferencia abismal entre la cambra
deis Besora i ¡a resta de cambres del sen.'ei,
tant en relació amb el mobiliari com amb
E'aixovar, i en general la precarietat de
mitjans amb qué convivien.
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En el tercer capítol, dedicat ais
homcs, estudia alguns aspectes de la vida
deis cavallers i d'un Jaume Besora que a
l'hora de la seva mort dcvia fins i tot el .seu
cavall, deis pagesos del terme -aloers,
cmfiteutes, bracers o esclaus-, i del clergat
relacionar amb clls, entre el qual figuraven
els monestirs de Ripoll i Sant Joan de les
Abadesses per rao del domini directe.
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El casteil de Montesquiu
a la darreria
del'EdatMitjana

Ramón Espadalef
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I en el capítol titulat «Alguns aspeetes de la quotidianitat» estudia els molins,
l'utillatge de la construcció i de les feines
agríenles, les mesures, l'alimentació, la
familia, la roba i la mort.
Es sens dubte el mes interessant, ja
que demostra per exemple que encara
s'usaven algunes eincs de fusta, la

importancia del coareu de la vinya al costar de l'ahsencia de l'olivera, cosa que portava a un ús gcneralitzat del greix en la
cocció, i tambe de la cacera i la mel.
A la segona part, l'evolucií'i arquitectónica del casal fins ais nostres dies,
estudia les transformacions fetes els anys
1626-31 i 1910-20, on surten a la llum certes inquietuds estétiques que li han donat
la forma que encara avui es pot admirar.
Finalment reprodueix en apéndix els
inventaris del casteil de Besora de I'any
1340 i del casteil de Montesquiu de
I'any 1383, les ordinacions de la
farga d'OIUns de 1315, el compte de l'obra del casteil de
Montesquiu del 1629-30 i
l'inventari del casteil de
Montesquiu de 1733; el
contingut, estructures i
possibilitats de I'Arxiu
del casteil de Montesquiu; i la planta del
ca.stell i les genealogies
deis senyors de Montesquiu i de Besora.
En conjunt, es
posen una vegada mes de
manifest les grans possibilitats deis arxius senyorials,
i mes concretament deis
inventaris, ja que permeten
veure com es vivia en un moment
determinar. La llastima és que si hé
n'hi ha for^a de castells, monestirs i cases
nobles, son molt escassos, peí que fa a
l'edat mitjana els de les simples cases de
pagés, i llavors s'ha d'acudir ais capbreus,
ais establiments o ais testaments que normalment no ofereixen tanta informació,
encara que també son molt útils per conéixer aspectes com la propietat pagesa, la
familia o les devocions predominants,
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