
70 MIRADOR L'AVENÇ 367 FEBRER 2013

DIETARI

Joan ESTELRICH 
Dieta ris
A cura de ManuelJorba 
Quaderns Crema, 2012, 
650 p.,30€

Joan Estelrich i Artigues (Felanitx, 1896-París 1958), promotor cultural i 
assagista literari i polític, estretament lligat a la figura de Francese Cambó, 
és un personatge la complexa trajectòria del qual sintetitza les contradic- 
cions de part de la intel-lectualitat catalana de la primera meitat del segle 

'P*«bs "«wk-í - " ®  xx. Impulsor, de ben jove i encara a Mallorca, del Centre Regionalista, aviat
passa a col-laborar al diari de la Lliga Regionalista, La Veu de Catalunya. El 
19 17  s'establí a Barcelona, on començà un période d'intensa producció 
cultural que el portà a col-laborar en diferents diaris i revistes i projectes 
éditorials. El 1919  creá les oficines d’Expansió Catalana amb la finalitat de 

fer conèixer la producció cultural catalana a l'estranger, i el 1922 rebé de Francese Cambó l’encárrec de posar en 
marxa la Fundació Bernat Metge, que dirigí fins a la seva mort. Durant la dictadura de Primo de Rivera, treballà 
per projectar el problema català internacionalment, especialment, davant de la Societat de Nacions. Amb la Repú
blica fou elegit diputat per la Lliga Catalana per Girona (1931-1936) i durant la Guerra Civil, d'acord amb l’estra- 
tègia de Cambó, col-laborà activament amb la propaganda del bàndol franquista, i dirigí, a París, la revista Occident. 
Acabada la guerra tornà a Barcelona, on col-laborà amb diferents publicacions i, des de 1952 fins a la seva mort, 
fou delegat a Paris a la UNESCO per compte de la dictadura de Franco (al respecte vegeu l'article de Borja de Riquer 
a L’AVENÇ, núm. 368, maig de 2 0 11) . Els Dietaris ara publicáis corresponen a périodes més o extensos deis anys 
19 14 , 19 18 , 1935, 1936, 1940, 1943, 1948 i 1949, i són una petita part deis que va escriure i els únics que s’han 
conservât en l'arxiu personal de Fautor, dipositat a la Biblioteca de Catalunya. Concebuts com a materials per a 
unes memóries que no va arribar a escriure, els Dietaris s’endinsen en les tres vies per les quais transcorregué la 
seva vida: la sentimental, la intel-lectual i l’activa, totes tres manifestació indestriable de la seva personalitat, 
alhora que ens il-luminen sobre aspectes poc coneguts del nostre passai recent. ■

HISTORIA 
Pau VICIANO
Els peus que calciguen la terra 
Els llauradors del País Valencia a 
la fi de l Edat Mitjana
PUV, ?m?. 265 p„ 18 €

Pau Viciano (Castellò de la Plana, T963) 
és doctor en historia per la Universi
tät de Valencia. És un destacat espe
cialista en el món rural medieval al 
País Valencia, matèria sobre la qual 
ha publicat diversos llibres, com Se- 
nyors. camperols i mercaders. El món 
rural valencia al segle xv. i s ha intéres
sât també per qüestions d'historiogra- 
fia, en llibres com La temptació de la 
memòria. Des de temps immémorial o El 
regne perditi. En aquest nou llibre, Vicia- 
no sintetiza els coneixements que la 
historiografía valenciana ha fet en els 
darrers vint o vint-i-cinc anys sobre 
el món de la pagesia baixmedieval, 
seguint la consigna de Joan Fuster que 
calia estudiar «la gent comuna», però 
també fimpuls que van aportar la nova 
historia local, els pensant studies i les 
grans tesis regionals franceses i que 
van 1er dirigir la mirada deis joves his-

toriadors cap al món rural. «Les pre- 
ocupacions, les idees i les dades que 
conformen aquest llibre». diu Viciano 
en el próleg, «són fruit d’aquest llarg 
itinerari historiogràfic, del que s'ha 
anomenat ‘escola valenciana' de medie- 
valistes» i que compta ja amb un pareli 
de generacions. Així. aquesta obra 
-que. adverteix Fautor, «no és una sin
tesi académica ni un simple manual»- 
se situa en el sole de les recerques de 
Ies ultimes dècades, posa el focus en 
l'estudi deis camperols valencians com 
a grup social, i se centra en el treball 
i en les condicions socials en qué te
nia Hoc. Hi apareix així una pagesia 
semblant a la de la Catalunya Nova, 
d'«homes de vila», però també i sobre- 
tot una pagesia dividida, escindida 
entre els camperols d'origen andalusi 
i els descendents deis colons catalans 
i aragonesos. Els primers, progressi- 
vament minoritzats i arraconats, i sot- 
mesos a una explotació més dura, 
produirien la major part de la renda 
senyorial. Però, com els segons, també 
foren capagos d'oposar-se al poder se
nyorial a través d una lluita «quoti
diana i sorda».

HISTORIA 
Maria OJUEL
La Barcelona prodigiosa de 
Caries P irozzini 11852-19381
Pagès editors, 2012, 176 p., 19 €

La figura de Caries Pirozzini és encara 
poc coneguda, tot i que la seva contri- 
bució va ser decisiva per a un deis grans 
esdeveniments que han conformât la 
Barcelona contemporánia com és l'Ex- 
posició Universal de 1888. Nascut a 
Barcelona el T852, de pare d'origen pie- 
montes (tenia un negoci de soldadets 
de plom a la Rambla) i mare sabade- 
llenca. Caries Pirozzini i Martí va ser 
un dels filis de la menestralía barcelo- 
nina vuitcentista amb estudis, que. en 
aliança amb les elits economiques, va 
ser capaç de conduir la ciutat cap a un 
procès de desenvolupament economic, 
cultural i urbanístic sense precedents. 
Format dins el catalanisme cultural, 
Pirozzini s’especialitzà en temes d’art. 
Fou col laborador de La Renaixença i 
auxiliar de la cátedra de teoria estèti
ca i histórica de les arts a Llotja. El 1888 
esdevingué secretari general de l'Ex-


