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Miret i Sants, Joaquim (2010). 
Sempre han tingut bec les oques. Intro-
ducció d’Enric Pujol. Edició a cura 
d’Alba Dedeu. Barcelona: Adesiara. 
380 p.

Miret i Sans, investigador incan-
sable, fou capdavanter en temes que 
poden semblar tan moderns com els 
dels esclaus, els jueus o els ordres mi-
litars a la Catalunya medieval. Prac-
ticava un positivisme saludable que 
deixava de banda els prejudicis i la 
pudicitat del seu temps. Els proces-
sos que Miret desenterra en aquest 
llibre, editat el 1905, indiquen un 
grau elevat d’impunitat dels delictes 
i els crims dels membres de les classes 
altes, incloent-hi autoritats eclesiàs-
tiques, i delaten uns costums privats 
que contradiuen la imatge idealitzada 
i romàntica que els tradicionalistes 
volien donar de la Catalunya medi-
eval com una societat cristiana. La 
desigualtat davant l’administració de 
justícia era molt més gran que avui. 
Dels processos que analitza Miret, 
deduïa l’existència d’un progrés mo-
ral que creia que havia de continuar 
en el futur. Justifi ca la revolta dels re-
mences. No sols els delictes sexuals, 
dels quals són víctimes fi ns i tot noies 
menors d’edat indefenses, s’ocupa 
l’historiador, sinó també dels efectes 
perversos de la persecució de la usura 

de Sant Joan, el Nadal, les tradicions 
gastronòmiques, l’arquitectura po-
pular, el cinema i els esports per a la 
cultura popular catalana. Potser pen-
sarà el lector que es tracta d’un darrer 
calaix de mides molt amples, però és 
cert que l’autor no vol cloure aques-
ta història de l’art del país sense fer 
esment dels principals esdeveniments 
de caràcter popular que intervenen 
en la creació de la identitat pròpia. 

Amb el colofó titulat «Obertu-
res» Barral plasma les seves pròpies 
conclusions sobre els alguns dels as-
pectes més importants d’aquesta his-
tòria de l’art de Catalunya. Per això 
reivindica la importància del context, 
l’entorn i el paisatge, és a dir, els «llocs 
d’art», en la formació de l’artista i en 
la gènesis de l’obra d’art: «Recórrer els 
llocs de la tradició artística és una altra 
manera d’acostar-nos a la història de 
l’art, de lligar art i societat, de recórrer 
el país i els seus emblemes» (p. 229). 
De fet, es tracta d’una recapitulació 
dels eixos transversals que articulen 
l’obra, per a reafi rmar el subtítol del 
llibre: creació artística, paisatge i soci-
etat. És la manera de Xavier Barral i 
Altet d’expressar el seu convenciment 
que l’art sempre ha refl ectit la societat 
d’un moment en el context dels esde-
veniments històrics i econòmics i en 
un marc geogràfi c concret.

Laura Bartolomé Roviras
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en temps d’Alfons IV, per la cobdí-
cia dels comissaris i sense els benefi cis 
esperats per al tresor de la Corona, 
amb escàndols tan pertorbadors que 
els cristians acabaren sent-hi exclosos 
i en resultaren les víctimes propicia-
tòries els prestamistes jueus. Si la Ge-
neralitat protestà en aquest cas contra 
els abusos, en canvi intervingué en 
la persecució dels esclaus que fugien 
dels seus amos. Del cúmul de proces-
sos estudiats, dedueix Miret l’opor-
tunitat de les invectives dels sermons 
de Sant Vicenç Ferrer i d’altres pre-
dicadors. Un encert de l’edició és la 
modernització de la llengua dels do-
cuments, amb gran respecte envers 
l’original. Molt útil és la introducció 
de dinou planes deguda a Enric Pu-
jol sobre un historiador que descobrí 
les homilies d’Organyà i fou un dels 
vuit membres fundadors de l’Institut 
d’Estudis Catalans el 1907.

Albert Balcells
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