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Presentem en aquest article una primera aproximació –d’aquí tota la intenció del
terme potencialitat que n’encapçala el títol– a l’aportació de les terres catalanes
occidentals de Catalunya (lato sensu: la demarcació de Lleida sencera i les anomenades
terres de l’Ebre, del Priorat vers ponent, i també Andorra i la Franja de Ponent o
d’Aragó) a un corpus de textos del català modern, amb les restriccions que n’indiquen
els seus promotors i coordinadors: datació entre els anys 1600 i 1833, i existència d’una
edició actual (també lato sensu: dels segles XX o XXI) que, essent prou fiable, sigui
susceptible d’incorporar-se a un corpus informatitzat com el que ens ocupa. Ha calgut
deixar-ne fora, per tant, no sols els textos estrictament inèdits (dels quals els nostres
arxius són plens, en espera que algun investigador o curador els tregui a la llum), sinó
també aquelles obres (o opuscles, etc.) que, havent estat editats (impresos) en el seu dia,
no han estat objecte de cap reedició contemporània, ja que les seves característiques
filològiques i fins simplement tipogràfiques no les fan aptes per al nostre propòsit
actual.
Com veurem a continuació, la major part de textos corresponents al període 16001833 dels quals disposem –si bé sota formes i sistemes de transcripció força diferents–
d’una edició actual corresponen o bé al gènere religiós o bé –sobretot– a documents de
caire civil (notarial, corporatiu, etc.), però això no vol dir, naturalment, que no n’hi hagi
també de més pròpiament literaris. Sens dubte el més famós escriptor del barroc català,
el tortosí Francesc Vicent Garcia (que ha esdevingut popular des d’antic amb el nom de
Rector de Vallfogona, atès que fou en efecte rector de la població de Vallfogona de
Riucorb, al límit entre el català oriental i l’occidental) ha d’encapçalar aquesta nòmina, i
compta amb edicions relativament recents com les de Grilli, Rossich (1985), Rossich
(2000) o Rossich & Valsalobre, o puntuals com Querol & Rossich, i fins i tot
ampliacions sobre la seva biografia amb aportacions documentals (Llobet 1992a).
Al costat –o a l’ombra– del Rector de Vallfogona, però, no podem oblidar les obres,
igualment en vers, de Jeroni Ferrer, canonge de Guissona, entre les quals una coneguda
lloança de la llengua pròpia –amb retret als poetes que l’abandonen en favor de la
castellana: “O trobadors, per què deixau la llengua / i amb gust cercau la llengua
castellana / i l’acceptau amb molt delit i gana?”–, que fou rescatat en primera instància
per historiadors locals (Camps & Santaeulària) però també per Rubió i Balaguer, i poc
després complementat per Llobet (1990). Força més desconegut, des de tots els punts de
vista –ni tan sols no sabem el seu lloc de naixement–, és Llorenç Clergues, autor d’una
poesia del mateix segle XVII dedicada al Sant Crist de Conques (Pallars Jussà), i
doblement editada en temps recents (Costa & Villacampa; Romero); i no gaire més
sabem d’un altre rector, el de Vilagrasseta (Segarra) de la primera meitat del segle
XVIII, de qui Llobet (1997a) publicà un inèdit llibre de cançons. El mateix autor
(Llobet 1987) tragué a la llum dos poemes religiosos de 1633 dedicats a un popular
esdeveniment miraculós de la capital de la comarca, i poc després (Llobet 1988) publicà
una sèrie de versos breus del mateix període i motiu (en concret, de 1620 i 1633) i
n’analitzà la llengua (amb el resultat que les composicions en català són una petita
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minoria al costat de les que empren, ja aleshores, el castellà). I encara, amb datació del
final del període que ens ocupa (primer terç del segle XIX), han estat recuperades molt
recentment unes Cobblas dels cerverins (Miró & Vila), que són una mostra de cançó de
protesta dels estudiants de la Universitat que, a la capital de la Segarra, com és ben
sabut, fou durant força més d’un segle l’única del Principat de Catalunya.
Tornant a F.V. Garcia, no podem oblidar que, al costat de les seves poesies (sonets o
amb un altre tipus d’estrofa), és autor també de textos dramàtics, i singularment de la
Comèdia famosa de la gloriosa verge i màrtir Santa Bàrbara, de 1617, citada o
fragmentàriament reproduïda en diversos estudis sobre l’època del Barroc, i que ha estat
objecte d’una edició prou coneguda (Massip & Massip). Un altre escriptor del mateix
gènere teatral de tema religiós ha estat editat modernament, a cura de Ramon Miró
(1996): es tracta de Josep Roig, autor de la Comèdia de la Mare de Déu de les Sogues,
original de l’any 1743 (el santuari i la imatge d’aquesta marededeu es troba al Pla
d’Urgell, prop de Bellvís, i és objecte d’una notable devoció comarcal).1
La temàtica religiosa, doncs, és ben present en la literatura del període,2 però sens
dubte són molts més els textos de caire pietós, historiogràfic o merament divulgatiu –és
a dir, sense una explícita intenció artística o literària– que es generaren des de les terres
occidentals, per bé que molts d’ells siguin en castellà o en llatí, i per tant quedin fora de
l’abast del nostre corpus. D’altra banda, val a dir que tenim notícia de textos que per
desgràcia han romàs inèdits (amplíssima notícia: de fet, deuen ser encara la immensa
majoria), o que foren impresos en el seu temps però no reeditats, com per exemple la
“Carta que escriu Gaspar Altisent, natural de la Figuerosa, a un amich seu que li demana
escrigue la història del Sant Mysteri de la fidelíssima ciutat de Cervera (...)”, de 1633 i
reeditada el 1729, o –amb el mateix tema central– una sovint reimpresa “Novena del
Sant Mysteri de Cervera (...)”, de 1763, estampades totes dues a les impremtes de la
Universitat cerverina (igual que sengles “Sermons” d’Ignasi Oms i de Francesc Bosch,
dels anys 1799 i 1800, respectivament), i de les quals dona notícia, entremig d’un molt
més elevat nombre d’obres en llatí i en castellà, Llobet (1982). Confiem que en un futur
les dificultats tècniques (de reconeixement de caràcters a partir de l’escaneig, etc.) es
puguin superar, i també aquests textos –que stricto sensu no són pas inèdits– es puguin
incorporar al corpus informatitzat del català modern; en arribar aquest dia,
probablement caldrà resseguir de nou les fonts bibliogràfiques antigues (i les històries
locals o regionals de la impremta) a fi de complementar com cal aquesta veta que ara,
aquí, tan sols deixem apuntada.
Tanmateix, la immensa majoria de textos d’època moderna per als quals disposem
d’una edició (relativament) recent corresponen al gènere documental que hem
denominat civil (ni literaris ni religiosos, en fi), i que està compost principalment de
testaments, inventaris, censals, contractes, missives, declaracions, ordinacions
municipals i altres escrits de naturalesa ben diversa. Podríem desgranar-ne una munió,
d’aquesta mena de textos; es tracta en general de petits documents (de mitja, una, dues o
poques pàgines), i sovint ens són presentats com una petita arreplega (tres, dotze, vint...)
que apareix com a apèndix documental d’un estudi puntual o d’una monografia local o
d’altra mena. Això no obstant, també disposem d’algunes publicacions dedicades
1

Del mateix autor –i de just un any abans– sembla que és una composició d’aire també local, “L’Amorós
Urgellès”, recuperada per Balagué & Balagué.
2
No entrem, per la seva especificitat –i per una constant dificultat que n’afecta autories i datacions–, en el
món vastíssim i apassionant dels goigs, uns textos alhora literaris i pietosos (hagiogràfics i tot) que sovint,
com és ben sabut, s’editen de forma solta o bé s’apleguen en carpetes per afinitats locals o per
advocacions, però que també poden ser objecte, naturalment, d’una edició i un estudi ad hoc, com és el
cas de Salisi (2005), que se centra en un goig anònim (i inèdit) de 1721 dedicat a la Mare de Déu de la
Bovera, corresponent al santuari del mateix nom que es troba entre Verdú i Guimerà, a la vall del Corb.
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expressament i exclusivament a l’edició de testimonis escrits de la nostra època, com
ara les de Planes (1985) que edità el catàleg dels protocols notarials de Solsona incloenthi la reproducció de documents, Torné & Vallejo sobre Torroja del Priorat (edició del
llibre d’ordinacions), Gort amb el mateix tipus de document a Cornudella de Montsant,
Sans Travé (2002) en relació amb Vallbona de les Monges,3 Torné et al. sobre el
conjunt del Priorat (també es tracta d’una edició de les ordinacions municipals, que
abracen del segle XIV al XVIII), o Bolòs, que té cura del Diplomatari del monestir de
Sant Pere de la Portella, amb documentació que remunta fins al segle X però que arriba
fins al XVIII. Semblantment recull textos de diferents dates a cavall entre els segles
XVI i XVIII el Llibre Ver del convent de Sant Bartomeu de Bellpuig, compilat al
mateix segle XVIII i editat ara per Yeguas; i més recent és encara l’edició de dues
col·leccions relacionades directament amb la Guerra de Successió: la primera conté 120
documents, majoritàriament en català, que posen de relleu la desconeguda vinculació
austriacista de Cervera (Llobet 2013a), i la segona, molt més àmplia (333 documents
d’origen notarial, per bé que no tots en la nostra llengua), és referida al mateix període
bèl·lic, en el marc de la Segarra i l’Urgell (Llobet 2014).4 Uns altres exemples destacats
d’edicions no annexes sinó centrals provenen de les contrades pirinenques: ens referim a
la magnífica edició del Capbreu de les Valls d’Àneu de 1669 (Padilla et al.) i,
naturalment, als diversos diplomataris del Principat d’Andorra (Bascompte per al segle
XVII, Buyreu per al XVIII, López & Peruga per al XIX), sense oblidar uns dos altres
textos de referència com són els anomenats Manual Digest de 1748 (Morell) i Politar
andorrà, de la segona meitat del mateix segle XVIII (Baiges).
Acabem d’esmentar alguns volums monogràfics destacats (diplomataris, capbreus
íntegres, col·leccions documentals àmplies, etc.), però no podem oblidar que aquesta
mena de documents –o altres de similars, dins de l’àmbit que hem anomenat civil– tenen
també molt de valor quan ens arriben en forma d’articles o capítols de llibre (i no ens
referim, ara, a articles que contenen un apèndix documental –més endavant ens hi
centrarem– sinó a edicions independents, ex professo, de documents d’època moderna).
N’hi ha un precedent notable, que és la reproducció que fa més de cent anys feu Coy
Cotonat d’un document contra el bandolerisme en l’àmbit del Pallars (tot i que n’és
dubtosa la datació), i no fa tants anys (però sí més de trenta) que Daviu & Martín
publicaren la “Relació puntual y verdadera de las solemníssimas festas que ha celebrat
la insigna vila de Os est any 1769 (...) ab lo motiu de la dedicació de son magnífich
temple nou, composta per lo Reverend Doctor Don Jaume Pasqual, Canonge de
Bellpuig de las Avellanas (...).” Més recentment, destaquen –a desgrat del seu format
d’article de revista– les edicions dels manuscrits del Consell de les Paüls (a la Franja,
doncs), en dues sèries consecutives (Heim & Quintana amb documents fins al 1636, i
Quintana amb documents d’entre 1637 i 1667); en canvi, altres publicacions se centren
en un corpus més acotat o fins i tot en un sol document, com és el cas de Ripollés
3

De fet és una edició de l’anomenat Llibre Verd del pare Jaume Pasqual, considerat la primera història
del monestir, però els textos que s’hi reprodueixen són bàsicament en castellà i en llatí, amb només alguns
fragments en català.
4
Nogensmenys, durant anys J.M. Llobet Portella ha estat el més constant i destacat editor de documents
d’arxiu de la zona (i segurament dels més prolífics del país –també sovint de textos datats a l’època
medieval, que ara deixem de banda), ja sigui en l’àmbit específic de la numismàtica local (1994, 1996a,
1998a, 1999a, 2000a, 2009a, 2017), en de la història de l’art (1996b, 1998b, 1999b, 1999c, 2002a, 2006a,
2010, 2012a) i en particular dels orgues (2000b, 2002b), o d’altres, que inclouen tant els inventaris
(2000c, 2000d) com múltiples afers de governança, administració i jurisdicció (1991, 1992b, 1996c,
1997b, 1998c, 2002c, 2009b, 2012b, 2013b, 2015) i fins i tot epístoles (1996d, 2006b) o visions generals
d’una població al segle XVII (1992c), sempre amb documentació d’arxiu d’extracció local o comarcal
com a argument principal d’aquestes publicacions.
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(2003) sobre una qüestió jurisdiccional a les Garrigues el 1663, Subirats reproduint les
Ordinacions de la Fatarella de 1705, Castellvell (2013a) dedicat al curiós Llibre de
lligallo de abelles de Ginestar de 1816, Cot també sobre Ginestar (les Ordinacions de
l’any 1820), o Vallès amb l’edició del Capbreu del Vilosell de 1754.
Una altra font molt interessant –per la relativa freqüència amb què inclou la
reproducció de documents medievals o moderns en forma d’apèndix– és la de les
monografies locals. En aquest cas podem esmentar –i sens dubte som lluny de
l’exhaustivitat– obres com les ja clàssiques de Bertran sobre el santuari de Salgar (amb
l’acta de construcció del pont de Salgar de l’any 1701, en català), Lladonosa sobre
Alguaire o Sans Travé (1986) sobre el Tallat (que inclou una edició dels goigs de la
Mare de Déu del Tallat en la versió de 1763), passant per les de Farré (1987) sobre la
Pobla de Cérvoles (que inclou en apèndix, entre altres documents de la primera meitat
del segle XVIII, les Ordinacions de la vila, de 1743), Mateu sobre Almatret (amb les
ordinacions municipals de 1558-1619), Mestre sobre Castellnou de Seana
(específicament al segle XVIII), Martí et al. sobre Maials, Serrano (1997) sobre la Torre
de l’Espanyol, Muñoz (1997a) sobre Tortosa (en particular a cavall dels segles XVI i
XVII) o Oliver sobre Llavorsí (explícitament “des dels orígens fins al capbreu de
1669”), fins arribar a algunes de més recents, com Llor sobre Tornabous (amb més de
60 pàgines de l’apèndix amb documents datats entre 1626 i 1826) o Boix sobre Arties.5
També tenen apèndixs documentals, lògicament, determinades monografies centrades
en un tema concret, com per exemple les d’Ortega (1988, 2003) sobre Miravet i l’orde
de Sant Joan de Jerusalem a la primera meitat del segle XVII (en què reprodueix un
capbreu del lloc de 1606) i sobre el repoblament de la Ribera d’Ebre subsegüent a
l’expulsió dels moriscos, respectivament (la segona, amb l’edició de diferents cartes de
poblament, concòrdies i nomenaments d’entre els anys 1611 i 1616), la de Miró (1998a)
sobre la processó de Corpus i els entremesos a Cervera al llarg de sis segles, la de
Garganté (2006) sobre l’arquitectura religiosa del segle XVIII a la Segarra i l’Urgell, o
la de Salisi (2010) sobre la música de l’arxiu parroquial de Verdú amb referències dels
segles XVII i XVIII, per no esmentar, d’entrada, sinó les monografies que han estat
editades en forma de llibre o volum solt.
Però igualment cal parar l’atenció en una sèrie important d’estudis monogràfics
apareguts en forma d’article (en revistes molt diverses, sovint locals) o de capítol de
llibre (o actes de col·loquis i similars): Passola reprodueix l’escrit d’un notari i
historiador del segle XVII en analitzar el sistema oligàrquic a la Paeria de Lleida;
Guillén inclou diversos fragments notarials i un testament tot sencer en el seu estudi
pioner sobre les dones al segle XVIII en el marc del Pla d’Urgell; Farré (1998), que
estudia els cantirers de Verdú a l’Edat Moderna, reprodueix documents de 1605 i 1669;
Torrent documenta el procés de construcció, vers mitjan segle XVIII, de l’església
parroquial de Torres de Segre; Aguado inclou uns inventaris notarials a fi de desgranar
les cases del Vilosell als segles XVIII i XIX; Sans Gené treu a la llum el fons d’arxiu de
la Baronia d’Arbeca que es troba dins de l’Arxiu Ducal de Medinaceli i transcriu un
document de 1641; Garganté (2004) ressegueix unes obres efectuades a l’església de
Sant Bartomeu de Bellpuig l’any 1738; Ribera estudia l’ordenament econòmic i social
d’Esterri d'Àneu a partir de les capitulacions municipals de 1627; Garganté (2008)
ressegueix les “tribulacions” d’un arquitecte del segle XVIII en relació amb el projecte
del canal d’Urgell; Salisi (2008) posa el focus sobre un mestre de música a la Tàrrega
del segle XVII; Subirana estudia uns orfebres amb referències documentals d’entre els
5

Pel que fa a aquesta darrera obra, cal especificar que, malgrat que la població aranesa d’Arties –com tota
la Vall– es troba fora del domini lingüístic del català, molts documents dels segles XVI-XVIII del Llibre
del Conselh municipal, que reprodueix, són en aquesta llengua.
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anys 1689 i 1722; Muntané edita unes declaracions relacionades amb un robatori
sacríleg a Tàrrega l’any 1728; Castellvell (2010) estudia i ofereix en apèndix una relació
de béns de Ginestar datada el 1785; Rubió & Elies (2010, 2012) analitzen en dos
períodes dels segles XVII i XVIII la història d’una família d’apotecaris d’Arbeca;
Castellvell (2013b) publica una escriptura notarial de l’any 1727, de Ginestar, que li
permet endinsar-se en els noms del color de la roba; Grau & Güell, en estudiar la
mobilitat de població arran del setge de Lleida durant la Guerra de Successió, editen
quatre cartes de 1706-1707; Serrano (2015) se centra en una família d’Ascó com a
exemple de la noblesa rural catalana i en publica uns capítols matrimonials de 1724;
Salsench empra uns senzills testaments de mitjan segle XVIII per posar de manifest la
devoció popular envers sant Magí a Cervera... Doncs aquests articles són una mostra
significativa –entre moltes més, insistim-hi– d’aquesta mena de publicacions que, en
efecte, inclouen en una certa mesura, que de vegades és anecdòtica (però no per això
poc interessant) i d’altres vegades és en proporció molt important, documents en llurs
annexos, els quals ben sovint corresponen –totalment o en part– al període modern.6
Al seu costat, hi ha altres obres –novament, sovint, monografies locals, però també
temàtiques– que no inclouen explícitament un apèndix documental, però que sí que fan un
ús elevat –constant i tot, en alguns casos– de la documentació de l’època, i en
reprodueixen fragments de dimensions considerables o fins i tot petits documents sencers,
de manera que, fent-ne un buidatge intencionat, poden fer profit també per a un corpus
com el que ens ocupa. Es tracta, per exemple, de les monografies sobre Santa Maria de
l’Aguda, ja clàssica (Sarri), Tàrrega (Segarra; i més endavat Planes 1994 sobre la vida
religiosa a la mateixa ciutat entre els segles XVI i XIX), Cabassers –o Cabacés– (Biete) o
el Lloar (Sabaté 1994a),7 entre moltíssimes altres, sens dubte.
6

Esmentem en nota, com hem fet abans amb el cerverí Llobet Portella, les aportacions d’uns altres dos
historiadors extraordinàriament prolífics de les terres de la Catalunya occidental: el tortosí Joan-Hilari
Muñoz i Sebastià i l’urgellenc (de Bellpuig) Ramon Miró i Baldrich, tots dos ja al·ludits anteriorment a
propòsit de sengles volums monogràfics. No s’ha d’entendre aquesta fórmula, de nota a peu de text, com
un menysteniment de la seva obra, ans al contrari, com un reconeixement a la seva prolixitat, que esdevé
particularment valuosa de cara a la confecció d’un corpus textual com el que ens ocupa, i més tenint en
compte que en tots dos casos resulta evident que l’època moderna és el seu període principal d’estudi, i
que gairebé sense excepció presenten apèndixs documentals de manera explícita; d’aquesta manera, en fi,
agrupem la major part de les seves contribucions, i en destaquem la dimensió extraordinària. La
producció de J.-H. Muñoz relativa al període modern, que s’inaugurava amb el ja esmentat Muñoz 1997a,
es complementa com a mínim –el mateix any– amb un article compartit (Muñoz & Rovira) sobre la
indústria del jaspi a Tortosa (tema que reprèn a Muñoz 2005a) i amb Muñoz 1997b, on fa una
aproximació biogràfica a la figura d’un bisbe tortosí del segle XVI, el testament del qual, que reprodueix
en apèndix, és just del punt inicial del nostre període de referència (any 1600). Més endavant, sense
abandonar mai les terres de l’Ebre com a marc, tracta en especial sobre qüestions d’art i orfebreria
religiosa (2001a, 2003, 2005b, 2011a), però també temes diversos, com ara el proveïment de neu a
Tortosa (2001b), els bandolers Clua de Corbera (2005c), la bruixeria a Ginestar (2010) o la repressió
contra les apostes a Ascó (2011b). Pel que fa a R. Miró, s’ha especialitzat en aspectes de teatre, música,
fasts i processons a la Segarra i l’Urgell (1994, 2002a, 2002b, 2003, 2006a, 2006b, 2016), si bé s’ha
ocupat també de la comunitat de preveres de Bellpuig (1997, 1998b, 2011) o del moviment demogràfic a
l’Albi (2015), incloent en aquest cas l’edició d’un testament del 1716.
7
Aquestes dues darreres tenen una orientació parcial vers l’onomàstica (que pel que fa al Lloar era del tot
explícita en el previ Sabaté 1988), i això ens ha de fer adonar que, en realitat, els reculls integrals
d’onomàstica –tan nombrosos arreu del nostre domini lingüístic, per bé que amb notables desigualtats
territorials–, quan estan elaborats d’acord amb els cànons actuals (és a dir, no limitant-se a un inventari
actual o sincrònic, sinó incorporant tanta de documentació d’arxiu com sigui possible), presenten gairebé
sempre un degoteig de reproduccions de fragments de llibres notarials i parroquials, capbreus, cadastres o
altres documents d’època moderna. Aquest ja era el cas de l’obra de Mir que pràcticament inaugurava
aquest gènere a les terres occidentals amb la seva monografia sobre Tremp, i així ha continuat essent fins
a l’actualitat, amb obres com les dedicades a la població franjolina de Pena-roja (Lombarte), Cornudella
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Una menció a part mereixen dues monografies sobre les Borges Blanques que
remunten explícitament fins al segle XVII, la primera dedicada tot just a la llengua dels
documents municipals (Ripollés 1999) i la segona en particular als renoms de la vila
(Ripollés 2006); o l’estudi –també amb constants referències a escrits en català de
l’època, inclòs un apèndix documental– sobre la llengua a l’església de la Lleida
moderna (Agustí 1995); o, en fi, la breu aportació de Trenchs sobre Éller, ja que, a
desgrat d’un títol inicialment referit a l’onomàstica, la meitat de les seves pàgines (i
aquest és potser el seu principal mèrit) estan dedicades a reproduir íntegrament el
cadastre o Catastro de l’any 1716 –en català– d’aquesta població cerdana (agregada al
municipi de Bellver de Cerdanya, molt al límit –o un punt enllà– del que podem
considerar terres occidentals a l’àrea pirinenca, doncs).
Per acabar, no volem deixar de fer esment d’obres que, pel seu caràcter, s’escapen
de la tipologia que hem trobat fins aquí. Per exemple, destaca un tractat anònim
d’agricultura del segle XVIII procedent de Porrera (Juncosa), o un memorial –gairebé
un projecte d’enginyeria, precedent directe de la construcció del canal d’Urgell– que
Pere Ripoll feu imprimir per primer cop l’any 1616 i que després, amb una fortuna
incerta, ha estat reimprès almenys en dues ocasions (la més recent és Ripoll 1987, en un
facsímil que tanmateix no sembla ser de la primera edició sinó d’una d’intermèdia de
tres-cents anys més tard) i que fa poc, incorporant-hi un estudi lingüístic, ha estat
objecte d’un treball de final de grau a la Universitat de Lleida (Castells). També tenen
un valor especial, pel seu caràcter alhora popular i historiogràfic, les edicions de dues
breus cròniques de la Guerra de Successió en l’àmbit ponentí, redactades coetàniament
per mossèn Isidre Jové, de Tarrés (Pascual), i per un pagès del Palau d’Anglesola (Bach
1983), que és el mateix –de nom Aleix Ribalta– de qui el mateix curador (Bach 1986)
extragué les explicacions sobre una empresa rural familiar de l’època. Té un caràcter
més culte la correspondència que un abat i un monjo de Lavaix mantingueren el 1620
amb l’historiador Jeroni Pujades, editada per Miralles, i que constitueix un apunt sobre
la història d’aquest infortunat monestir ribagorçà.
Cloenda
Hem mirat d’oferir un panorama prou divers –per bé que el sabem incomplet i, per
tant, provisional– dels textos de les terres occidentals catalanes del període 1600-1833,
susceptibles de ser incorporats al corpus informatitzat del català modern, i alhora,
gairebé sense voler-ho, hem apuntat unes altres línies –les dels inèdits, les de les
edicions en impremtes de l’època, les de les monografies sobre onomàstica, els goigs...–
que en algun moment convindria de resseguir també. Val a dir que, malgrat que som
sens dubte molt lluny de l’exhaustivitat amb el recull actual, ens hem sorprès de la
quantitat i de la varietat tipològica dels documents i de les edicions que hi hem pogut
incloure, la qual cosa ens fa pensar que, el dia que estiguem més a prop d’aquesta
anhelada exhaustivitat, es farà ben patent que, en contra de determinats tòpics, les terres
de Montsant (Amigó & Espasa), Gratallops (Sabaté 1994b), Batea (Alanyà), Siurana de Prades (Amigó
1995), Torroja (Sabaté 1995), Ulldemolins (Pere & Amigó 1997), Poboleda (Jassans 1998), la Vilella
Alta (Sabaté), l’Albi (Amigó & Pere), la Vall de Boí (Terrado), Colldejou (Jassans 2003), el Pont de Suert
(Francino), Vilaller (Terrado et al.), el Vilosell (Pere 2006), Pradell de la Teixeta (Prats & Duran), Pratdip
(Coll & Amigó), Porrera (Amigó 2011), Juneda (Cornudella), la Pobla de Cérvoles (Pere 2013),
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Jové), la Figuera (Sabaté & Anguera), Vinebre (Veà) o Peramola
(Espunyes 2017). Per cert, que aquest mateix escriptor, molt bon coneixedor de la riquesa dels nostres
arxius, havia ja publicat dues obres anteriors dedicades a la història i els noms de casa (Espunyes 1995) i
els masos i capmasos de la baronia peramolina en època moderna (Espunyes 2010), amb la qual cosa, a
banda d’aportar dues referències precioses i tanmateix poc conegudes, tanquem el cercle amb què
començàvem aquest paràgraf, a propòsit de les monografies –onomàstiques o no– que contenen textos o
fragments de textos de forma més o menys dispersa.
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occidentals (Ponent, el Pirineu central –amb Andorra– i les Terres de l’Ebre) van ser i
són un territori tan ric com qualsevol altre del domini català pel que fa al tresor cultural
–i, en aquest cas, textual– que ens han llegat les generacions precedents. Siguem-ne
dignes.8

8

Agraïm vivament les aportacions i els suggeriments que ens han arribat de part dels col·legues Santi
Arbós, Josep Borrell, Jesús Burgueño, Ventura Castellvell, Pep Coll, Josep Espunyes, Sílvia Farrús,
Maria Garganté, Carles Gascón, Jordi Malé, Jordi Mir, Dolors Montagut, Pere Navarro, Jaume Ribalta,
Xavier Rull, Flocel Sabaté, Moisés Selfa, Ramon Sistac, Sebastià Solé, Jordi Suïls, Max Turull i Joan
Ramon Veny. Sense ells, aquest inventari provisional no contindria ni una petita part del que a hores d’ara
conté.
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