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Ezequiel GORT
JUANPERE et al.

La repoblació
del Camp de
Tarragona
Estat de la qüestió
Tarragona: Arxiu Històric
Arxidiocesà de Tarragona,
2018. 157 p., 15 €.

DD.AA.

Estudis sobre
la història,
la geografia i
el patrimoni
cultural de la
Ribera del Xúquer

Aquesta publicació recull les intervencions en les I Jornades d’Història Mn.
Sanç Capdevila i Felip, organitzades per l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, en les quals es van analitzar les novetats historiogràfiques referents a
la repoblació del Camp de Tarragona al segle XII. Així, s’hi troben textos dels
historiadors Lucas Villegas, Eduard Juncosa, Ezequiel Gort, Josep M. Sans
Travé, Antoni Virgili i Montserrat Rovira, al voltant de qüestions com ara el
paper dels croats normands en aquesta repoblació, el naixement del condomini de la ciutat de Tarragona, la colonització del Camp, el Priorat i la Conca de
Barberà, i les connexions entre les noves poblacions i Tortosa.

El 2016 es va celebrar a la Pobla Llarga la 16a edició de l’Assemblea d’Història
de la Ribera, les aportacions a la qual s’han aplegat en aquest volum miscellani. S’hi poden consultar articles dedicats a l’hospital medieval de Santa Llúcia
d’Alzira; a les confraries de la Ribera els segles XIV-XVI; al govern de les aigües
a la Séquia Reial del Xúquer entre els segles XIII i XIX; a la indústria de la seda a
Benimodo el segle XVIII; a la grip espanyola a Sueca; als riberencs i riberenques
als camps d’extermini nazis; a l’església de Sant Miquel de Corbera, i a les
foneries industrials de campanes a la comarca, entre altres.

València: Institució Alfons
el Magnànim, 2018. 591 p.,
15 €.

Josep M. GRAU I
PUJOL

Migracions
d’entrada i de
sortida a Riudoms
(1910-1950)

Josep M. Grau va resultar guanyador del Premi Arnau de Palomar 2015 en la
categoria d’investigació amb aquest treball dedicat als moviments migratoris a
Riudoms entre 1910 i 1950. Començant amb l’anàlisi dels immigrants arribats
a aquesta població del Baix Camp a principis de segle, l’autor va detallant la
immigració catalana i peninsular de postguerra i l’emigració dels riudomencs
a Reus en el canvi de segle, amb l’esclat de la Guerra Civil i durant el franquisme. L’estudi acaba amb un complet apèndix amb les llistes d’immigrants i emigrants de Riudoms durant aquest període.

Riudoms: Centre d’Estudis
Riudomencs Arnau de
Palomar, 2018. 258 p., 15 €.

Jordi BAGESQUEROL BLANCO

Cuina dels
monestirs
Les cartoixes
d’Escaladei i de
Montalegre

A partir del Llibre molt apte de govern de la Cartoixa de Montalegre i del Llibre
de cuina de Scala Dei, Jordi Bages-Querol ens fa conèixer l’alimentació i la
cuina a aquests dos monestirs catalans durant el segle XVIII. Analitzant primer
les característiques i particularitats de l’alimentació cartoixana, l’autor va resseguint el calendari alimentari anual d’aquests monestirs i amb quins productes (animals i vegetals) i condiments s’hi cuinava, per després mostrar-nos les
receptes recollides en els dos documents abans esmentats. La publicació té
com a colofó un apèndix dedicat al carisma cartoixà i a l’organització de la
comunitat i del monestir.

Sant Vicenç de Castellet:
Editorial Farell, 2018.
143 p., 17 €.

Manel PASTOR I
MADALENA (cur.)

Documentació
medieval de les
baronies de Bunyol, Xiva i Xestalgar (1238-1344)

València: Universitat de
València, 2018. 219 p., 20 €.

El volum que fa 67 de la col·lecció Fonts Històriques Valencianes recull un
seguit de documents datats entre mitjans del segle XIII i mitjans del segle XIV
que fan referència al marc geogràfic comprès a ponent de la ciutat de València
i de la comarca de l’Horta. Entre aquests documents, corresponents al regnat
de Jaume II i que es custodien a l’Arxiu Reial de la Corona d’Aragó i a arxius
valencians com ara l’Arxiu del Regne de València, es troben donacions de
terres, nomenaments de càrrecs, ratificacions de delimitacions de termes, cartes nupcials, restitucions de béns confiscats, etcètera.

