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mans 6s el resultat d'un llarg treball
d'investisaci6 dut a terme pel seu autot que es va converrir primeren
publicat enaquest format. ll prdleg6s
una tesi doctoral abans de
de Josep M. Salrach, professor de la Unrversitat Pompeu Fabra.

I lLbre que el lector t6

a les

Aquest llibre reflecteixels canvis socials quevan tenir lloc entre els segles X
i XII en una comarca d'un abast lleugerament diferent al que ara anomenem
VallEs Oriental, ja que contempla llocs del Vallds Occidental i, en canvi, parla
poc de les zones muntanyenques de la nostra comarca. Aquest espai, d'un
caricter m€s homogeni, 6s el que a 1'dpoca medieval s'anomenava "Vallense".
Es tracta, doncs, d'una obra en la que l'autor ens introdueix en el marc
narural de la zona, en les repercussions que va tenir la interacci6 de 1'6sser
hum) amb el medi ambient i de com aquest va anar canviant en la seva fesomia; en les formes d'aSrupament de la poblaci6 de l'ipoca i en els seus hibits

alimentaris.

Com diu el mateix autor en la presentaci6 d'aquest volum: "es tracta
d'observar en una Area geogrifica concreta (...) com es va rmplantar la socielat
feudal analirzar com i per qui s'esdevingu6la nova formaci6 social; i tamb6,
quines van serlescauses, els processos iles repercussions dels canvis esmentals".
La primera part dellltbre ens parla del paisatge vegetal i els seus condicio
nants climitics, orogrAfics i hidroldgics, i de com aquest paisatSe va ser modi

ficat per la mi de l'home.

Aconlrnuocro I aurorexplrcaelst,pusdepob.ar entoueexr' renale.ho
res, de

com s'agrupava la gent

a la

vrl la

{oTcJ
M€s endavant se'ns parla dels quatre grans )mbits espacials com eren la
parrdquia,la sagrera,la senyoria ila vil la mercat.
La darrera part. una de les mis amenes, tracta de J'allmentacjcj, fent un
especial Emfasi en la gran diferdncia de dieta que hi havia entre els senyors,
grans menjadors de carn, i els pagesos, que depenien de les collites de cereals
per a la seva subsistdncia.
El llibre clou amb unes
tant de 1'obra.

implies conclusions que resumeixen

la completa bibliografia emprada

el m€s

impor-

complementa amb els reculls diplomitrcs r edicrons de documentaci6. a mds de les lonts arxrvistiques consulLades, d'entre les que destaquen l'Arxiu de la Corona d'Arag6,l'A.rxiu Capitular
de la Catedral de Barcelona i diversos arxius locals
es

Tenim, doncs, un llibre que figurarA a partird'ara enles bibliografies de la
major part dels llibres que es publicaran sobre aquest espai i/o tema, a m€s
d'una amena publicaci6 que pot ser pedectament llegida perun piblic menys
especialitzat que vulgui condixer com vivien els nostres avantpassats en una
dpoca llunyana i, de vegades, poc coneguda.
Cal recordar que Jaume Vrlagrnis 6s col laborador fundacronal del Cent re
d Estudrs Mollerans i ha publicat drversos artrcles a la revrsta Nores des dels
seus rnicis, i a d altres publrcacions de carre hrstonc. com Ia revista Lau ro de
Cranollers. Va participar tamb6 en l'elaboraci6 del llrbreMoledo - Mollet
993-4993.
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