
ral ni mes ni menys que de Santa Coloma de Farners aporta molt més del que
d’altres semblances i biografies de Valls, sens dubte importants, ens havien dit
fins ara, com la que escrigué Jordi Rubió i Balaguer, el 1943, publicada després
bastants anys més tard en diversos llocs, o la de Joan Antoni Parpal i Lleida i
Josep Maria Lladó de 1970. Aquesta, coordinada per Parpal, el fill del senyor
Cosme Parpal i Marqués, que va derrotar ni més ni menys que a Eugeni d’Ors
en les oposicions a la càtedra de Psicologia de la Universitat de Barcelona el
1914, no obstant això continua sent la millor, per una raó ben senzilla: va poder
manejar en el seu moment tota la correspondència inèdita rebuda per Valls, que
li va permetre presentar un personatge en clau catalana i catalanista que no era
precisament el Valls ni més ni millor recordat. De fet, aquesta biografia, sense
aparell crític i sense indicar les seves fonts d’informació, va revelar moltes dades
inèdites, no només de Valls, sinó també sobre Cambó i la generació barceloni-
na de 1917, pel qual ha estat amb molta freqüència citada i recordada.

Donem una calorosa benvinguda a aquesta lloable iniciativa d’una editorial
tan prestigiosa com és Planeta en publicar una biografia clara i precisa com la
que ens ofereix Mas i Solench. La història del dret necessita que a Catalunya
personatges com Josep Maria Mas i Solench s’endinsin per les tortuositats dels
segles XIX i XX amb l’elegància i la prosa fàcil que ha vingut fent fins ara amb
obres tan captivadores com la present.

Manuel J. Peláez
Universitat de Màlaga

LLIBRE DE PRIVILEGIS DE LA VILA DE FIGUERES 
(1267-1585), D’ANTONI COBOS FAJARDO1

La Fundació Noguera ha publicat el Llibre de privilegis de la vila de Figueres,
en una edició a cura d’Antoni Cobos Fajardo, que comprèn cent un documents
datats des de 1267 fins a 1585.

De fet, aquesta obra transcriu uns documents copiats en un llibre mecano-
grafiat que es troba a l’Arxiu Històric Comarcal de Figueres, procedent del fons
de l’Ajuntament de la ciutat. A la seva coberta figura el títol de Privilegis de la
vila de Figueras, any 1267. Propietat del senyor E. Puig. El document, de 97 pà-
gines, conté fins a la 56 el resum de documents que estarien continguts en un
Llibre de privilegis original no localitzat i elaborat segurament entre la darreria
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del segle XVII i principis del XVIII; entre les pàgines 56 i 70 es recullen resumides
algunes qüestions sobre el Consolat de Figueres; de la 70 a la 82, es presenten
també resums de documents relatius a l’hospital de la ciutat; de la 82 a la 91 fi-
gura l’índex del llibre-resum, i de la pàgina 91 a la 97 s’inclou una correspon-
dència entre el calendari actual i el romà.

L’autor explica que no ha pogut localitzar els documents originals dels que es
transcriuen en el resum referit; això no obstant, Cobos opta finalment per publi-
car-los. El primer és la Carta de població de 1267 atorgada per Jaume I, i el darrer
un privilegi de Felip II sobre insaculacions de 1585. Són noranta-tres documents
de contingut divers, no sempre privilegis en sentit estricte malgrat el títol de la cò-
pia mecanografiada, ja que s’hi inclouen actes de venda, rebuts, sentències, etc.

A aquests documents s’afegeixen altres dinou localitzats per l’autor a l’Ar-
xiu de la Corona d’Aragó, que corresponen a les dates o períodes dels anteriors,
i que es publiquen alternats per ordre cronològic, per donar una unitat al corpus
que s’edita. Als documents segueixen les seves pròpies regestes extretes del ma-
teix llibre-resum publicat; i per últim uns índexs de topònims i d’antropònims.

Aquest treball aporta nombroses dades sobre l’organització municipal (còn-
sols, batlle, mostassaferia, insaculacions, etc.), les fires i els mercats, els beneficis
fiscals que gaudeix la població (d’host i cavalcada, lleuda, herbatge, etc.), la juris-
dicció senyorial, el funcionament de la cort de justícia, etc. És fruit d’una tasca
ingent de recuperació i de reconstrucció documental de gran valor, especialment
pel que fa al coneixement històric institucional de la ciutat de Figueres. Cal feli-
citar a Cobos per aquest nou treball seu relatiu a les comarques gironines.

Josep Serrano Daura
Universitat Internacional de Catalunya

EL MANUAL DEL NOTARI PERE PAU SOLANELLES 
DE L’ESCRIVANIA PÚBLICA D’IGUALADA (1475-1479),
DE MIQUEL TORRAS CORTINA1

Tot seguint en la seva línia de recuperació documental del nostre país, la
Fundació Noguera ha publicat també el manual del notari Pere Pau Solanelles,
d’Igualada, dels anys 1475 a 1479. Una edició en dos volums a cura de Miquel
Torras, que també en fa una detallada introducció; el document notarial es tro-
ba en l’Arxiu Històric Comarcal de la ciutat d’Igualada mateixa.
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