PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SANTA COLOMA DE FARNERS, DE J.M. GRAUI,
L’ABRIL DE 1998:
1906 Vida del beato San Salvador de Horta per Jaume Collell, canonge catedral Vic

1951 Millàs: Història de SCF i Comarca
1956 Premis Ciutat de Santa Coloma: José Soto Nieto
Los riesgos en la esfera contractual civil
Las Clausulas de estabilización y el Contrato de Arrendamineto
Excepción a la prórroga legal arrendaticia por causa de necesidad en los
locales de

negocio

La jurisdicción militar, la eclesiástica y la de menoreo en relacion con la
jurisdiccion

ordinaria"fins l'any 1963

1979 Mas i Solench Guia de Santa Coloma
1984 Quaderns de La Selva:
Cartografia de la vegetació de SCf per Antònia Llabrés
Sant Salvi i Bellver Mas Solench

1989 Quaderns de La Selva: continuïtat amb el president del Consell Comarcal Josep
Mª

Puig.
Estudi dels Avellaners i el Diable Coix, poblament del paleolític a La Selva per

Rafael

Mora i Eudald Carbonell

1990 Quaderns Selva: Els Goigs de SCf per Osvald Carmona
El procés urbanitzador en el C/ Prat per Jaume Cubarsí
1991 Quaderns Selva: La propietat de la terra en el segle XVIII Jaume Cubarsí
Les Teules Josep Mañà i J.M. Casas
La guerra civil a SCF de Eugeni Caireta
1992 Quaderns La Selva:Població a SCF en el s. XVI Jaume Cubarsí
Col·lectivitzacions a SCF JM Grau
1993 Quaderns La Selva:La baronessa de SCF i els plets del municipi s. XVIII Manel
Güell
Fires i Mercats XVIII-XIX JM Grau i R. Puig
Lluís Món, per Josep Clara
Fons Documental Balneari per Joep Grau

1994 Quaderns Selva: Millàs Vallicrosa: víctima de la dictadura de Primo de Rivera,
Josep

Clara
SCF a l'alta edat Mitjana: castell, vila, ermita" per JM Llorens a IEG

1995 Quaderns Selva:La capella de Bellver Miquel Borrell
Colomencs a la guerra de Cuba per X. Pérez
1996 Quaderns Selva: L'endeutament selvatà Miquel Borrell
Toponímia a SCF per Josep Antoni Lluesma
Memoràndum: la premsa colomenca per LLuís Costa
Salvador d'Horta per J.M. Mas i Solench
Els Farners: vasalls de senyors i senyors de pagesos per Pere Gifre i Santi
Soler
1997 Bartomeu Xiberta, historiador i teòleg per JM Mas i Solench
SCF al segle XVIII per Miquel Borrell
1998 El Patrimoni de La Selva per Jordi Merino i Joan LLinàs, 7o fitxes de SCF

ARA APAREIX SANTA COLOMA DE FARNERS: Josep Maria Grau, Roser Pujol i
Jesús Mestre. Cal parlar de la col·lecció i dels autors.

La Col·lecció, començada l'any 1985 per Jaume Fabre com a director i inspirador, té
dues vessants: monografies locals de pobles i temes monogràfics generals: estanys,
jueus, trens, vulcanisme. La historiografia local estava en mans de llatinistes i
mediavelistes, capellans la majoria. És un intent d'acostar la història contemporània al
poble, una història poc treballada i coneguda. Sortosament aquest últims quinze anys
han deixat força enrere aquesta perspectiva i gràcies als Centres d'Estudis comarcals i a
l'empenta feta des de l'Avenç i el seu director de Fulls Locals Jesús Mestre, està superat.
La idea doncs, és oferir una visió general, àmplia, senzilla i entenedora del que és i ha
estat cada poble: els seus principals esdeveniments, associacions, fets remarcables,
esports....Per aquesta tasca a Santa Coloma la Diputació va agafar ja fa uns anys a tres
persones bastant relacionades amb la història local: en Jesús Mestre, doctor en Hª
Contemporània, director dels Plecs d'Història Local (1988-1997), coordinador de dues
eines imprescindibles per a qualsevol professor i historiador: el Diccionari d'Hª de
Catalunya 1992 i l'Atlas d'Hª de Catalunya 1995. En Josep Maria i la seva esposa la
Roser, Historiadors tots dos, han tingut una relació intensa i fecunda a SCF: de 1990 a
1993 en Josep Maria ha estat el director de l'Arxiu i des d'allà ha impulsat la

investigació comarcal, potenciant i dedicant hores i hores al Centre d'Estudis Selvatans.
Ell i la Roser, apart de multitud de treballs publicats, els he trobat durant anys a l'Arxiu
de Girona, menjant un entrepà mentre anaven catalogant tots els Manuals de Notaris de
la Selva, un llistat bàsic per a qualsevol historiador. I la bona feina i l'experiència de tots
tres ens ha portat a aquest llibre que avui presentem: un llibre necessari, una visió
àmplia, divulgativa, elemental i entenedora del que cal saber de Santa Coloma: per
aquest llibre desfilen els Farners, els pagesos que bastiren el castell, l'ermita de Farners,
Sant Pere Cercada, Sant Miquel de Cladells, els remences, els franciscans de sant Salvi i
els colomencs que es revoltaren contra Felip IV en la guerra dels Segadors i que veieren
les seves cases cremades per tropes mercenàries del rei de Castella. Coneixem el pelegrí
de Tossa, el funcionament de les fires i mercats, el bastiment de l'església i l'hospital,
l'evolució urbana dels segle XIX, el moviment associacionista de Casinos, cors i
orfeons, l'esclat d'alegria de la Segona República, la dura tristesa de la Guerra Civil i la
més dura repressió dels anys posteriors, en un poble enfonsat econòmicament i
moralment però que sap retrobar-se i aixecar-se. Veiem la tornada a la democràcia, els
vots dels diferents partits, les realitzacions fetes durant aquests últims vint anys i els
autors no obliden uns trets fonamentals del poble: les teules, el parc de sant Salvador, el
balneari, els sants i personatges importants, o sigui els elements que han fet que Santa
Coloma sigui coneguda arreu de Catalunya i pugui significar, en determinats aspectes,
una referència de futur, un mirall per un país que avança. Colomins, ens diuen els
autors, això és i ha estat Santa Coloma. Colomins, ens diuen i ens recorden que som
diferents perque no ens diem colomins, sinó colomencs.
Un bon llibre: senzill, agradable, fàcil de llegir. Gràcies pel llibre. Com a professor, crec
que ens serveix per introduir als alumnes en les beceroles de la història local; com a
colomenc-colomí m'ofereix una visió completa i distreta del poble i com a historiador
m'esperona i obre noves d'investigació.
Els autors ens ensenyen què hem fet i on estem. Llegint el llibre hem de reflexionar
sobre el què volem i aleshores podrem triar on anem. La història és això: saber,
reflexionar i triar una opció: feina de tots és agafar la més adequada i correcte. Gràcies
pel llibre, gràcies per la dedicació.
1968-1998: Ressò, història del Coro, orquestres, carlins, futbol, bàsquet, cercle,
balneari....
FUTUR: Història de l'ensenyament, dels carlins, història del segle XIX

