
Una nova edició, doncs, de dret municipal català, que en aquest cas i de
manera evident també es converteix, en paraules de To, en una guia excel·lent
per a conèixer la història de les comarques gironines. En si constitueixen un
mitjà perfecte, de gran utilitat, per a conèixer millor aspectes del passat; i en aquest
cas, potser entre el que és més remarcable ens hem de referir al contingut rela-
tiu als remences, a la condició social i jurídica dels pagesos, i als mals usos i al-
tres càrregues als quals estaven subjectes, a la societat rural i a la seva estructu-
ració, al funcionament dels tribunals de justícia, al règim successori vigent, i un
llarg etcètera.

En conclusió, ens hem de felicitar per aquest excel·lent treball de Cobos
Fajardo, que ens permet aprofundir en el coneixement de la història del dret i
de les institucions locals i generals de Catalunya. Una obra completa, amb de-
tall, ben estructurada, amb una tècnica impecable que aconsegueix els seus ob-
jectius, i que es converteix en un element indispensable per al coneixement de la
societat feudal catalana; amb un text que queda fixat en una edició sens dubte
molt pròxima al seu original, i vigent en bona part fins pràcticament a la pro-
mulgació del Decret de Nova Planta, ja al segle XVIII.

Josep Serrano Daura
Universitat Internacional de Catalunya

FERRAN VALLS I TABERNER. JURISTA, HISTORIADOR I POLÍTIC,
DE JOSEP M. MAS I SOLENCH1

S’acaba de publicar una extensa i àmplia biografia de Ferran Valls i Taber-
ner (1888-1942), elaborada per Josep M. Mas i Solench, prestigiós jurista i his-
toriador i excel·lent coneixedor de la vida i obra de Valls; obra prologada pel
també reputat historiador català, el doctor Josep M. Solé i Sabaté.

Mas fa una exhaustiva relació biogràfica del personatge: el naixement, la in-
fantesa, els estudis, la llicenciatura i el doctorat a Madrid, així com la relació
amb Eduardo de Hinojosa i Ramón Menéndez Pidal, l’estada becada a París, el
matrimoni, el primer treball i els successius, etc. L’autor situa amb detall i molt
meritòriament cada un d’aquests moments importants de la vida de l’homenat-
jat en el context polític i social general d’Espanya i Catalunya. I així es descriu
la Catalunya d’aquells anys del final del segle XIX i començament del segle XX,
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la de la Renaixença, la Mancomunitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Cata-
lans, etc. Valls era un entusiasta seguidor i estret col·laborador de totes aquestes
iniciatives. S’adherí a diferents formacions polítiques i culturals des de la seva
joventut, i s’incorporà a la Lliga Regionalista, amb voluntat de servei al seu país,
a la seva cultura i a la seva llengua. 

Enmig d’aquests avatars, Valls obtingué dos doctorats: el de dret el 1911,
amb una tesi sobre els Costums de Lleida i el seu autor, el jurista i cònsol de la
ciutat Guillem Botet; i el 1913, el d’història, amb un altre treball excel·lent so-
bre els advocats a Catalunya a l’edat mitjana.

Durant molts anys, i fins a la seva mort, Valls exercí de jutge d’apel·lacions
del Principat d’Andorra; fou diputat provincial des de 1921 fins a la dissolució
de la Diputació el 1924 pel general Primo de Rivera; l’any 1922 obtingué la Cà-
tedra d’Història d’Espanya de la Universitat de Múrcia (creada el 1915), i enca-
ra obtingué l’excedència un any després per a poder tornar a Barcelona; el 1925
exercí d’arxiver a Tarragona i de bibliotecari al Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na; el 1926 sofrí el desterrament a Morella (Maestrat); seguí en la política activa
els anys successius ja en la Segona República amb un altre exili, ara a Roma, i
després, els primers anys del règim franquista, al qual representà en una missió
diplomàtica a Amèrica, fins que morí poc després.

Valls Taberner és, abans que res, un autor d’una bibliografia considerable,
centrada en la història del dret i de les institucions catalanes medievals; també
desenvolupà una ingent tasca arxivística i periodística. Com a historiador, ja en
un primer moment s’ha de destacar la seva labor en la recuperació de nombrosos
textos de dret municipal català; gràcies a ell, molts són coneguts avui, salvats en
ocasions d’una desaparició segura. I qui subscriu, ja en aquest àmbit historicoju-
rídic, recorda els nombrosos textos municipals editats i/o estudiats, com els de
Lleida, Girona, Perpinyà, Miravet, Barcelona, l’Urgell, les valls pirinenques, etc.,
sense oblidar els altres treballs sobre el dret propi d’Andorra i d’altres territoris,
com el cas de Morella i altres localitats de la seva comarca, on fou desterrat.

A aquests treballs se n’afegeixen molts d’altres sobre temes tan diversos
com els Usatges de Barcelona, el Llibre del Consolat de Mar i el dret mercantil
marítim en general, la legislació conciliar hispànica i eclesiàstica en general, l’o-
bra de Ramon Llull; especialment importants són els seus estudis sobre la vida
i l’obra de sant Raimon de Penyafort.

Encara hem de recordar els seus estudis sobre l’advocacia en general, els ju-
ristes catalans i l’Il·lustre Col·legi de Barcelona, i també els dedicats als comtes
de Barcelona i d’altres comtes, i de Catalunya en general. 

De la seva prolífica faceta periodística, Mas i Solench es refereix als articles
de cultura i de política de Valls, amb els seus nombrosos discursos, conferències,
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etc., en tots aquests escrits, molts inèdits, es posa de manifest l’itinerari polític en
els diferents moments de la seva vida, no excessivament llarga. En comú, com
una constant en Valls, es destaquen les fortes creences cristianes, l’ideari cristià i
també conservador i de responsabilitat des del seu punt de vista vers Catalunya.

La part final del llibre incorpora en un índex extens de les obres, els llibres,
els articles, etc., del biografiat.

En conclusió, un nou treball de Mas i Solench, jurista i historiador, i ac-
tualment president de la Societat d’Estudis Jurídics, filial de l’Institut d’Estudis
Catalans; una obra que, encara que pugui semblar divulgativa, va més enllà, a tra-
vés d’un gènere que l’autor exerceix amb magisteri. Mas ha publicat diverses
obres sobre dret català històric i actual, i també ha editat estudis sobre institu-
cions i personalitats catalanes. Aquest d’ara és un nou i magnífic exemple del seu
bon fer, un llibre complet, detallat, excel·lentment estructurat, amb un llenguat-
ge pla i amè que ens situa perfectament en el moment històric en què es produí
cada període de la vida de Valls i Taberner. I una magnífica obra per a recuperar
la memòria d’un personatge important en la història del dret català, com també
en les diferents vicissituds vitals en la història de Catalunya; una biografia de què
es desprèn l’objectivitat de la qual l’autor ha volgut impregnar-la, i que sens dub-
te també aporta dades d’interès per a l’estudi i el coneixement de la història ge-
neral de Catalunya en les primeres i crucials dècades del segle XX.

Josep Serrano Daura
Universitat Internacional de Catalunya

DIPLOMATARI DE SANT PERE I SANTA MARIA D’ÈGARA,
TERRASSA, 958-1207, DE PERE PUIG USTRELL,
VICENÇ RUIZ GÓMEZ I JOAN SOLER JIMÉNEZ1

La col·lecció de diplomataris publicats per la Fundació Noguera s’enri-
queix amb aquesta edició, ara dels fons documentals procedents de l’església de
Sant Pere i del monestir de Santa Maria d’Ègara, a Terrassa, corresponents als
segles X, XI, XII i al principi del segle XIII. 

Es publiquen 222 documents, el primer, datat el 30 d’abril de 958, i l’últim,
de 9 de juliol de 1207.
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