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obra no contempla en la seua totalitat, 
atès que es prolonga al llarg del segle XIX.

Es interessant, aixi mateix, la consi- 
deració d’una primerenca percepció 
deis riscos generats per aquesta em- 
branzida transformadora, que en el tre- 
ball es plasma fonamentalment en una 
anàlisi deis testimonis contemporanis 
sobre la desforestació i les seues conse- 
qüéncies —la preservado deis recursos 
hídrics i els processos d’erosió. L’anàlisi 
s’enllaga amb el debat internacional 
sobre teoria de la degradació acumulati
va de la Mediterránia, darrerament 
qüestionada.

Una altra conseqüéncia de l’expansió 
agrària és la desarticulació, generalment 
conflictiva, de nombrosos sistemes 
d’explotació deis recursos comunals. 
En aquest cas l’autor deixa una porta 
oberta a noves recerques. La qüestió 
s’analitza a partir de dos casos, Elx i Vi- 
lafamés, i hauria de lligar-se amb el co- 
negut i viu debat sobre la tragèdia deis 
béns comunals, la qual cosa ben segur 
donaria Hoc a interessants reflexions.

També queda oberta la qüestió, extre- 
madament interessant, de l’evolució 
paisatgística del «Sinus Ilicitanus», en 
aquest cas a causa de la limitació tempo
ral de Pobra. Giménez observa encerta- 
dament la singularitat del procés de sa- 
linització generat per l’expansió de la 
xarxa de regadiu i drenatge del Baix Se
gura, contraria ais processos observáis 
al golf de Valéncia. L’aqüífer salobrenc, 
la reducció deis lluents, la desviació 
d’assarbs cap a la gola del Segura i la 
reutilització de l’aigua de reg poden ex
plicar aquest canvi, però es tracta—així 
ho admet l’autor— d’hipótesis de tre-

ball. Probablement per avançar en l’es- 
tudi d’aquest procés de canvi ambiental 
és necessan un reconeixement més pro
fund deis aspectes hidrogeomorfoló- 
gics —principalment de la plana al-lu- 
vial del Segura— i disposar d’una escala 
temporal almenys plurisecular.

Comptât i debatut, aquesta mono
grafía sembla cloure algunes línies de 
treball i obrir-ne unes altres. Peí seu ri
gor, abast i prolixitat, peí seu carácter 
en certa manera enciclopédic, es con
vertirá en una referéncia ineludible per 
a conéixer el Set-cents valenciá. Cal la
mentar, empero, que la publicació d’un 
treball d’investigació d’aquestes carac
téristiques no haja gaudit d’un format 
més adéquat per a la reproducció de 
cartografía i material gráfic. La manca 
d’una coMecció específica sobre aques
ta mena d’estudis histories i geográfics 
a les éditorials institucional valencia- 
nes és difícil de justificar.

Caries Sanchis Ibor 
Centre Valenciá d ’Estudis del Reg 
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James C a se y : Familia, poder y comuni
dad en la España Moderna. Los ciudada
nos de Granada (1570-1740), Publica- 
cions de la Universität de Valéncia/ 
Editorial Universitaria de Granada, Va- 
léncia:2008, 374 pp.

James Casey, mitjançant un dens i mi- 
nuciós estudi sobre la comunitat de 
Granada, ha triât un période de la histo
ria d’Espanya tan interessant corn és la
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Contrareforma, per analitzar l’etapa de 
disciplinament social que té Hoc des- 
prés de les novetats que va portar el Re- 
naixement. A partir d’un fet tan impor
tant per a la comunitat com és el seu 
govern, ens mostra quins senyals d’in- 
novació com ara l’accés al govern per 
mèrits o fins el patrimoni van ser d’es- 
cassa rellevància, perqué entre els go- 
vernants o dipositaris de l’autoritat el 
que era rellevant era la familia d’on es 
procedía. Perqué aquesta es converteix 
en àmbit de criança de bons ciutadans, 
complidors de la Ilei i, generalment, 
afectes a les directrius que la monarquia 
i l’Església es van capficar a imposar a 
la societat.

Certament els governants granadins, 
unes setanta famílies (en conseqüència, 
més de les vint-i-quatre regidories exis- 
tents inicialment), no és un grup tan 
homogeni com per afirmar que tots ells 
procedien de la velia noblesa. A més, 
cal tenir en compte que el grup es forma 
en una etapa conflictiva i amb possibili- 
tats de mobilitat social com és la que 
abraça des de la conquesta del regne 
fins a l’aixecament morisc en 1568. Per 
tant, van existir diferents camins o tra- 
jectòries per a l’accés a la condició de 
familia de cavalier i ciutadá. No obstant 
això, després de l’anàlisi deis actors, 
queda ciar que tots s’integren dintre 
d’una cultura que troba en l’honor i en 
l’«ombra deis avantpassats» les millors 
qualitats per a demostrar les virtuts que 
els permeten ser els adéquats per a go
vernar a la comunitat. A aquest fet se 
suma la implicació personal deis cava- 
llers-ciutadans en la vida pública de la 
ciutat: des de la participació en torneigs

fins a la direcció de les milícies locáis o 
la distribució de pa entre els pobres. La 
familia concedia credibilitat, el compli- 
ment de les funcions de govern a nivell 
municipal la reforgava, i el servei a la 
monarquia constituía el pas definitiu 
per a perpetuar-se, com ho verifiquen els 
destacats casos de les famílies Borhór- 
quez, Barahona, Teruel, Villareal, Pérez 
de Herrasti, i fins i tot Lisón i Biedma.

En aquest espléndid llibre, Casey re
flexiona no sois sobre els processos 
d’immobilitat. El remarcable hispanista 
ens descobreix també unes transforma- 
cions que, integrades dintre del sistema 
de valors dominants en el Barroc, no 
destrueixen tot alió que aporta el Re- 
naixement. Si l’ombra deis avantpassats 
va ser clau, a través de l’excel-lent capí
tol que titula «Los nobles del vellón», 
es pot conéixer la importancia de la for
tuna per ais cavallers-ciutadans. Honor 
i sang van necessitar la «garantia del pa- 
trimoni», perqué a la fi el Renaixement 
havia deixat seqüeles, en forma d’una 
«raga d’homes més acostumats a aprofi- 
tar la realitat del món que no a cercar la 
seua transcendencia». Exposat amb 
més claredat, amb els diners no sempre 
es podia arribar a ser una autoritat, pero 
una vegada convertit en autoritat era 
imprescindible el patnmoni per a man- 
tenir-la.

Ara bé, la fortuna és una cosa materi
al i en conseqüéncia volátil. Per aixó 
Casey recorda que ens trobem davant 
d’una societat tardofeudal, contrarefor
mista, on el que més importa és mante- 
nir l’estatus. Per a aquest fi, com no po
dia ser d’una altra manera, es recorre al 
«mayorazgo» com a mitjá més eficag
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per assegurar la perdurabilitat del llinat- 
ge. Igualment, era necessari que no s’in- 
crementés el nombre de famílies que 
gaudia d’una posició distingida, per la 
qual cosa la solució adoptada passa per 
les estratégies matrimoniáis i, en concret, 
pels matrimonis concertats. Aquest fet, 
al mateix temps que permet la creació 
d’eficaces xarxes d’alianga, reforja l’en- 
dogámia del grup, tot i que de vegades 
provocava «bodes de sang» quan l’amor 
s’avangava ais interessos deis cóntra- 
ents, com va ocórrer amb la néta del fa- 
mós secretari reial Hernando de Zafra. 
Tot i aixó, no va ser una estrategia des
encerrada ja que va enfortir les relaci- 
ons familiars dintre de l’exercici de Fau- 
toritat i del govern i va evitar que les 
famílies s’a'íllaren mitjan§ant enllagos 
incestuosos al si del mateix llinatge. 
Més encara, i en certa manera s’aproxi- 
ma a alió exposat per Lawrence Stone 
per al cas de l’aristocrácia anglesa, les 
aliances matrimoniáis van facilitar la 
«circulado d’elits» i la creació d’una re
serva social de distingits, eficagos ja que 
col-laboraven amb el llinatge des de car
rees en les institucions polítiques i ecle- 
siástiques més eminents. Al mateix 
temps, es podia comptar amb ells, la 
qual cosa feia innecessari haver d’obrir 
el grup de poder a «homes nous», en cas 
d’extinció biológica de la branca princi
pal de les famílies benestants. Així 
dones, no va fer falta renovar l’elit gra
nadina amb noves famílies ja que, abans 
d’elles, hi havia el planter de les vellcs 
famílies, les seues xarxes i aliances (que 
excedeixen els límits del Regne de Gra
nada), de les quals, entre 1570 i 1740, 
es va nodrir el grup de ciutadans-cava-

llers que va governar la comunitat gra
nadina tôt procurant donar un bon ser- 
vei a la república.

En síntesi, i aquesta pot ser una de 
les principáis conclusions que s’extra- 
uen del llibre del professor Casey, i que 
ell mateix assenyala com a columna ver
tebral de la seua minuciosa i ben docu
mentada investigació (especialment in
téressant és la deis arxius Diocesano, de 
Protocolos i Chancillería de Granada), 
la comunitat granadina estigué governa- 
da per un grup de ciutadans-cavallers 
relacionats entre si, de «bons prohoms» 
l’honor i capacitat deis quals prové de 
la cultura familiar que, alhora, s’hereta 
deis avantpassats. Per tant, en l’etapa 
esplendorosa i també conflictiva del 
Barroc queda poc espai, per no dir gai- 
rebé gens, per a l’individualisme, que 
no aconsegueix avançar per culpa del 
llinatge, la memoria del qual «propor- 
cionava [ais ciutadans-cavallers] un 
codi de bona ciutadania, notablement 
sólid i efectiu».

Juan Hernández Franco 
Universidad de Murcia

C a r lo  M. C ip o l l a : Qui va arrancar les 
reixes a Monte Lupo?, PUV, València:
2008, 112 pp.

La història és sempre història con- 
temporània. Malgrat que l’originai veié 
la llum en 1977, Qui va arrancar les rei
xes a Monte Lupo? continua sent avui un 
llibre de piena actualitat, després dels 
debats socials que recentment s’han
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originai a l’Europa mediterrània a pro
pósi! de temes com l’avortament o l’eu- 
tanàsia. Sembla encertada, per tant, l’es- 
tratègia del Servei de Publicacions de 
la Universität de València de traduir al 
català aquesta obra davant l’interès so
cial que han despertat aquests nous en- 
frontaments entre l’Església i l’Estat. 
Per altra banda, com els discs de mùsica 
que escoltem i la literatura que consu- 
mim una i altra vegada, mai no és sobrer 
tornar la mirada cap als clàssics perqué 
cada lectura és diferent de l’anterior i 
sempre produeix nous suggeriments.

En efecte, Carlo Maria Cipolla és un 
d’aquests autors clàssics de la historio
grafía europea. Comptat i debatut, Ci
polla està considerat com un deis grans 
historiadors de l’economia social del 
segle XX. Les seues obres sobre l’Euro
pa preindustrial originaren intenses dis- 
cussions historiográfiques, entre d’al- 
tres, amb Roberto Sabatino López i 
Harry Miskimin. Només cal fer una 
ullada ais seus títols per veure aquesta 
imbricació entre les magnituds econó- 
miques i les relacions socials. Per altra 
banda, Cipolla va saber com ningú 
combinar la pura reflexió teòrica, la sin
tesi amb la mirada específica de manera 
que en la seuaproducció historiográfica 
les obres generalistes s’alternen amb as- 
saigs breus com el que ara presentem. En 
efecte, Qui va arrancar les reixes a Monte 
Lupo? és un llibre petit, modest, però 
en les seues gairebé cent planes Cipolla 
capta totes les contradiccions d’una so- 
cietat, la de mitjan segle XVII, que 
emergeixen quan un nou brot de la pes
ta arriba a aquest poblé fiorenti. Aquest 
ajustament espacial de la mirada de

l’historiador permet observar de mane
ra nitida processos més amplis i com
plexes com són la consolidació de l’Es- 
tat, la secularització de la societat 
europea o l’emergència de la ciència ex
perimental deslligada de la reflexió filo
sòfica.

L’estil que adopta Cipolla és el narra- 
tiu, com alguns anys abans va fer Geor
ges Duby a Le Dimanche de Bouvines, 
però a diferència de Duby l’historiador 
italià si que utilitza les notes a peu de 
plana per a referències documentais i 
breus explicacions. L’accio es desenvo- 
lupa a Monte Lupo, un petita vila de la 
Toscana que, tot i disposar de muralles, 
a principi del segle XVII sois allotja 
unes cent cinquanta famihes. Es tracta 
d’una comunitat eminentment agricola, 
on tots els seus membres estan relacio- 
nats d’una manera o d’una altra amb la 
terra. Malgrat tot, som al davant de gent 
pobra que amb prou feines aconsegueix 
omplir el plat per menjar. En aquest 
escenari, el setembre del 1630 arriba a 
la vila una nova onada de la pesta. Les 
autoritats sanitàries de Florència no 
tarden a tancar la vila amb unes reixes 
a la porta 1 nomenar un représentant 
perquè prenga les mesures pertinents 
a fi de frenar l’epidèmia. L’elegit és el 
pare Dragoni, rector del convent domi
nio de Sant Nicolau que hi ha a la ciutat, 
i que no compta amb les simpaties ni 
del clergat locai ni tampoc de la comu
nitat. En un primer moment, durant 
l’hivern, la pesta sembla controlada i, 
fins i tot, arriba a desaparèixer de Mon
te Lupo. Amb l’arribada de les primeres 
calors, però, un nou brot obliga les au
toritats sanitàries a tancar lavila i deixar

y


