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Les llindes de les cases rurals sovint
indiquen dades sobre la seva construcció i els
seus propietaris. En algunes ocasions, però, la
informació que aporten és molt més rica i
suggeridora. És el cas d’aquesta llinda d’una
casa de Vilavenut, en la qual es pot llegir, en la
versió normalitzada del text: 

MIQUEL MATAMALA DE LA SERRA PELADA
ME FECIT. PAGARAS LOS CENSOS 

SINO LOS PAGUES CADA ANY T’HO
PENDRAN DINTRE ELS 8 ANYS. ANY 1789

Serra Pelada és un topònim de Vilavenut. 

Des d’aquí animem els nostres lectors a
enviar a la redacció del Mestall altres exemples
d’epigrafia popular, de cara a fer-los conèixer al
públic. Caldria que ens enviéssiu una foto, la
transcripció del text i la localització de la casa,
així com la identitat de l’informant i l’autor de la
fotografia. En aquest cas, la fotografia ens ha
estat proporcionada per Rosa Maria Matamala,
membre de l’Associació d’Història Rural. La
reproducció de la imatge digital ha estat
realitzada per Joaquim Soler.

La redacció

mestall
mestall: 1. mescla de diferents
espècies de cereals; 2. conjunt
homogeni de coses diverses

Butlletí de l'Associació d'Història Rural

any XV
núm. 34

desembre 2013

EPIGRAFIA POPULAR I HISTÒRIA RURAL: cRIDA ALS LEcTORS DEL MESTALL

l’Associació d’Història Rural
convoca el

12è Premi Mestall
curs 2013 - 2014

mestall
12èpremi

2013-2014
A treballs de recerca de batxillerat
realitzats per estudiants de Batxillerat
sobre temes re la cionats amb el món
rural en qualsevol dels seus àmbits
temàtics, cronològics i geogràfics (his-
tòria, etnografia, paisatge, patrimoni,
economia, població, emigracions, his-
tòries de vida, etc.)

Dotació: 600 euros per als estudiants
i un lot de llibres per al centre en el
qual estudiïn.

Termini de presentació: 30 d’abril de
2014.
Informació i bases a la web: 
www.ddgi.cat/historiarural/

Fotografia: Rosa Maria Matamala / Joaquim Soler
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l’Associació

Reunit el jurat de l’onzè Premi Mestall a
treballs de recerca de batxillerat convocat per
l’Associació d’Història Rural, constituït per
Josep Colls Comas, Gabriel Jover Avellà i
Sebastià Villalón Barragán, després
d’examinar els treballs presen tats, acorda:

1. Valorar molt positivament la qualitat
dels 13 treballs presentats en aquesta
convocatòria.

2. Atorgar el Premi Mestall a treballs de
recerca de batxillerat en la seva onzena
edició al treball «Genealogia, la descoberta
dels nostres orígens», presentat amb el
pseudònim Tretze. La valoració del jurat
considera que l’autor/a en l’estudi genealògic
de la seva família ha sabut combinar amb
encert la bibliografia i les fonts documentals,
incloent la documentació digital en línia a
disposició de l’investigador. També valora
positivament l’estructura del treball, la
metodologia i la correcció en la presentació.

Oberta la plica, el premi correspon a
Elisabeth Ferrer, de l’INS La Bisbal, essent
tutor del treball el professor Santiago Yepes. 

3. El jurat proposa la publicació d’un
resum del treball premiat en el proper
número del butlletí Mestall.

Girona, 25 de juny de 2013

lliurament de l’11è Premi Mestall

PREMIATS EN ALTRES
cONVOcATÒRIES

I convocatòria
curs 2002-2003

Maria Bertran Isabal
(IES de Tremp)

II convocatòria
curs 2003-2004

Albert Reixach Sala
(IES Montsacopa d'Olot)

III convocatòria
curs 2004-2005

Eloi Hernàndez Mosella
(IES Quercus de Sant Joan

de Vilatorrada)

IV convocatòria
curs 2005-2006

Eudald Arnal Boada
(IES Gabriel Ferrater

de Reus)

V convocatòria
curs 2006-2007

Laia Alentorn Serrat
(IES Garrotxa d'Olot)

VI convocatòria
curs 2007-2008
Ares Prat Pujol

(IES Hug Roger III de Sort)

VII convocatòria
curs 2008-2009

Marta Arnau Borràs
(IES Manuel Sales i Ferré

d’Ulldecona)

VIII convocatòria
curs 2009-2010

Mariona Miret Giribet
(IES Guindàvols de Lleida)

IX convocatòria
curs 2010-2011

Josep F. Duarte Romero
(IES Gabriel Ferrater

i Soler de Reus)

X convocatòria
curs 2011-2012

Ariadna Adarnius Blanch
(IES La Bisbal)

AcTA DEL JURAT

El meu treball de recerca, com molt
bé ja diu el títol, consisteix en la recerca
de la història oblidada, el retorn al temps
passat i el contacte amb el món rural de fa
molts anys. Un treball dins el qual m’he
sentit d’una altra època i sobretot he notat
dins meu la constància de la meva
existència, tot gràcies a les persones que
anava coneixent a mesura que cercava
els meus orígens. 

Genealogia, la descoberta dels
nostres orígens és un treball que es basa
en dues parts, una pràctica i una altra
teòrica. La part pràctica, la més extensa,
és on es demostren i queden
concentrades totes les hores de treball
que vaig realitzar. Consisteix, bàsicament,
en la creació del meu propi arbre
genealògic fins a la vuitena generació. 

El que caracteritza la part pràctica
del treball és la seva direcció cap enrere
en el temps. És per això que vaig iniciar la
meva cerca des de mi mateixa fins arribar
al segle XVIII, que evidentment no és el

final, però sí on jo vaig decidir donar-ho
per conclòs. 

Primerament, per tal d’aconseguir
crear la meva genealogia, vaig anar a
multitud de registres civils, buscant les
partides de naixement, matrimoni i
defunció de cadascun dels membres.
D’aquesta manera, partint des del meu
naixement, vaig aconseguir tota la
informació familiar fins al 1870 (data de
creació del Registre Civil espanyol).

Les dades dels avantpassats més
llunyans no consten en els esmentats
registres. Van provocar el meu contacte
amb l’Arxiu Diocesà de Girona per tal de
poder fullejar els llibres eclesiàstics
existents des de temps remots dins la
nostra província. Vaig consultar una gran
quantitat de llibres de diferents pobles
d’arreu, rellegint les inscripcions que s’hi
trobaven, buscant una coincidència, una
dada que em verifiqués que aquella
persona formava part del meu llinatge.

mestall11èpremi

2012-2013

GENEALOGIA, LA DEScOBERTA DELS NOSTRES ORÍGENS
Resum del treball guanyador de la XI convocatòria Premi Mestall

Fotografia: Lluís Serrano
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l’Associació 
Una altra font de recerca que em va

ser de gran ajuda és la pàgina web dels
Mormons, l’anomenada FamilySearch,
gràcies a la qual vaig poder consultar els
llibres parroquials que han penjat a la
xarxa. A més a més, i referent a la part de
la meva família procedent de fora de
Catalunya, vaig haver de llogar les
inscripcions dels pobles corresponents i
anar a consultar-los a una de les seus que
els Mormons tenen arreu del món.
Concretament vaig acudir a la que es
troba a Barcelona.

Tot i així, certs inconvenients em van
impedir la construcció total de l’arbre
genealògic, atesa la crema de llibres
eclesiàstics, la inexistència d’actes
parroquials, el deteriorament de pàgines,
llibres als quals no es permet l’accés al
públic, etc. D’aquesta manera vaig utilitzar
totes les fonts que se’m va permetre per
poder complir l’objectiu de cercar els
meus avantpassats i conèixer la meva
pròpia historia, la que el pas del temps
havia oblidat. 

De tots els avantpassats dels quals
tinc constància, vaig cercar-ne les
partides de naixement o baptisme,
matrimoni i defunció o òbit, que es troben
ordenades, seguint uns mètodes
específics, en el meu segon volum de
treball. Aquest volum és el que
complementa la part pràctica, són els
fonaments de la representació gràfica de
la meva estirp. Sense aquests documents
tota la informació que jo esmento haver
aconseguit podria ésser inventada o poc
fiable. 

La representació gràfica de l’arbre la
vaig realitzar de manera circular, atesa la
impossibilitat d’utilitzar la típica forma
d’esquema, ja que la meva cerca presenta
més de 300 individus. 

A partir d’aquest arbre genealògic
vaig començar a desenvolupar la part
teòrica, basant-me inicialment en una
petita explicació sobre què és la
genealogia com a ciència i la importància
que té aquesta sobre altres branques
científiques com ara la biologia, la
genètica, la botànica, etc. A més a més,
vaig creure convenient fer un recorregut al
llarg del temps per observar com ha
evolucionat aquesta ciència i com ha
arribat fins als nostres dies; iniciant-se en
segles remots, quan les civilitzacions més
antigues escrivien en tauletes d’argila els
noms dels seus avantpassats, fins al
nostre segle, en què a la xarxa es pot
trobar tota la informació necessària per tal
de realitzar una representació familiar. 

Una altra part del meu treball teòric
va ser una explicació sobre la relació que
té la genealogia amb els noms i els
cognoms, la col·locació d’aquests en
segles anteriors, la imposició dels
cognoms a les dones, etc. 

Seguidament, vaig decidir dedicar un
apartat del meu treball a explicar,
mitjançant fotografies, les diferents
representacions familiars que es poden
dur a terme. 

L’última part del meu treball la dedico
a explicar tot el procediment que jo he
seguit per tal de crear el meu arbre
genealògic i el que tothom pot utilitzar per
tal de crear la seva ascendència. És com
una espècie de manual pràctic fàcil
d’utilitzar per a tota persona que senti la
nostàlgia del seu passat i el seu origen.

El treball m’ha permès comprendre
la proposició de: «saber d’on venim per
comprendre perquè estem aquí», un
treball que ha unit el meu present amb un
passat que fins ara m’havia passat
totalment desapercebut, així com un
reconeixement a totes les persones que,
amb les seves vivències alegres o tristes,
han fet possible la meva existència en el
dia d’avui. 

Elisabeth Ferrer 

Il·lustració: Reconstrucció d’un
arbre genealògic
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documents

Si Sebastià Casanovas hagués nascut a
Anglaterra, molt probablement avui seria un
personatge conegut pels historiadors ruralistes
de tot el món. El manuscrit de Palausaverdera
que van editar M. Àngels Anglada i Jordi Geli
constitueix una peça d’un rar valor testimonial.
Es tracta d’un escrit, que els seus editors daten
als voltants de 1760, en què Sebastià
Casanovas, el fill d’un pagès de Palau-
saverdera, nascut el 1710, va deixar
constància de les vicissituds de la seva família
i d’ell mateix, que en els anys de la seva
joventut va treballar durament. Un pobre que
sabia escriure? Es tracta, de fet, d’un cas
atípic, ja que era el fill d’una casa de pagès
benestant. Casanovas, que escriu el seu relat
un cop ja ha recuperat la hisenda, vol que els
seus descendents sàpiguen que la seva
desgràcia va ser causada per la militància
austracista del pare i pel fet que al seu avi
matern i a les seves filles, és a dir, a la seva
mare i a les seves ties, els agradés viure bé. La
localització de l’inventari post mortem, una font
especialment preuada per a la història social i
del consum, d’aquest avi, el 1724, quan
Sebastià Casanovas tenia 14 anys, ens
ofereix la rara oportunitat, que no volem deixar
passar per alt, de contrastar la informació d’un
contemporani amb un document notarial.
Jerònim Canut mor endeutat, però a la seva
casa, en el moment de morir, hi havia cortines,
mobles, imatges, forquilles i objectes de vidre,
la qual cosa el situa en una franja superior de
la societat d’aquell temps. Sabem, de fet, que
a aquell sastre, que no exercia de sastre
segons el record del seu nét, o a aquell
negociant segons l’inventari, els tractaven de
senyors. 

El 24 de desembre de 1724 els
marmessors i executors de les últimes
voluntats de Jerònim Canut van escripturar
davant del notari Ramon Heras de Castelló
d’Empúries l’inventari dels béns que havia
deixat en morir aquest individu. Hi eren
presents Ramon Roig, farmacèutic, Pere
Simon, pagès, Jaume Colomer i Genís
Sagues, dels quals desconeixem l’ofici. Tots
eren veïns de Sant Pere Pescador. En la
introducció de l’inventari, escrita com era
habitual en l’època en llatí, Hieronimus Canut
era qualificat com a negociator. El testament
l’havia escrit davant el rector Jaume Pasqual el
17 de desembre d’aquell any. L’inventari es va
fer a la casa que havia estat del mateix difunt,
situada en el carrer Major de la mateixa vila. 

El capítol 10 del manuscrit es titula «De
qui era Jerònim Canut, mon avi, i amb qui
foren casades totes ses filles, mes ties». De
fet, Sebastià Casanovas ja n’havia parlat, en el

capítol anterior, titulat «De quan mon pare se
va retirar i se casà amb la mare», en què se’ns
diu que Jerònim Canut havia obligat a casar la
mare, de nom Isabel, amb el seu pare: «Quan
mon pare se volgué casar amb la mare, hi
hagué grans controvèrsies, perquè la mare se
volia casar amb un altre que ella festejava en
Sant Pere, però com lo dit mon pare era un
home tan ric i tenia tanta anomenada, lo dit
mon avi li féu casar, se pot dir quasi per força».
El casament va tenir lloc el 1709. També
sabem que en aquella casa vivien amb una
certa ostentació: «com la mia mare havia estat
criada en casa de son pare ja amb molta
vanitat, fou molt pitjor després de ser casada,
que sempre volgué gastar el punt de les
senyores, amb puntes al coll de la camisa i
altres coses», i que «era una dona de moltes
comares i de molts saraus, i molt amiga de
saber notícies».

El capítol dedicat explícitament a
Jerònim Canut comença així: «Suposat a
deixar moltes notícies a tots mos descendents,
m’he emprès seria falta el deixar de dir qui era
est Jerònim Canut, mon avi, i explicar amb qui
foren casades totes ses filles», per tal que
sabessin on tenien parents. I tot seguit apareix
la descripció: «Est Jerònim Canut, mon avi,
era un home de molt bona estatura; lo seu ofici
era de sastre, però no treballava de l’ofici;
sempre anà a la usança de la vellura que hi
havia haguda en aquell temps, portant sempre
mostatxos com un corriol de formigues; era
també un home de moltes paraules, però
parlava molt i bé, i tenia moltes amistats, i les
dites amistats lo feien viure, que altrament ell
tenia molts pocs béns per mantenir-se». A
continuació, Casanovas descriu els béns
immobles, que es corresponen als que
apareixen descrits en l’inventari. Això no ens
estranya, perquè al llarg del manuscrit són
molt freqüents les referències notarials. És
probable, doncs, que Sebastià, de gran,
hagués localitzat i hagués tingut accés a
aquest inventari: «Tenia lo sobre dit mon avi los
béns següents: una casa en la dita vila de Sant
Pere Pescador, i abans d’arribar en la Plaça
Coberta, venint de la iglesia a la Plaça, a mà
Esquerra, la més prop de la dita Plaça
Coberta; i ara la posseeix un sabater, no sé lo
nom de la casa, però de nom de fonts se diu
Jerònim. Tenia també est Jerònim Canut, mon
avi, un corral, i una era fora lo portal de mar de
la mateixa vila de Sant Pere; tenia també un
hort en la mateixa vila, i sobre lo Portal de
Torroella de Fluvià, deixant la carretera que
passa per defora de la mateixa vila a
tramuntana; no és el que se toca amb el Portal
de Torroella, sinó el de desobre d’aquell, el
més prop de la carretera; no sé qui lo

L’inventari de Jerònim canut,
l’avi de Sebastià casanovas

Sebastià Casanovas i Canut ; Jordi Geli
(Ed.) ; M. Àngels Anglada (Ed.) ; Lluís
Roura (il·l.): El Manuscrit de Palau-
Saverdera: Memòries d'un pagès
empordanès del segle XVIII. Figueres :
Carles Vallès, Editor, 1986 [El Corral del
Vent ; 1). ISBN 84-85874-18-8.
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Fotografia: Rosa Congost

posseeix. Tenia també est mon avi en lo
mateix terme de la vila de Sant Pere Pescador
tres quadrons; éstos eren de la mia àvia, dita
Jerònima, muller del sobre dit mon avi, que
Caramany los hi donà per dot i fillotatge quan
se casà amb lo dit mon avi; i éstos han
expectat a la mia mare, perquè ja ho posaren
amb les cartes matrimonials, quan la mia àvia
se casà amb lo dit mon avi, que haguessin de
ser del primer fill o filla que tindrien, com consta
en poder de Narcís Camps, notari de Castelló;
veritat és que éstos m’expectaven a mi, com
hereu tant de la mare com de mon avi, però ni
una malla m’ha valgut, com consta en lo
testament de la mia mare, en poder del Rector
de la vila de Sant Pere Pescador, i en altra part
se dirà més llargament». 

Sebastià Casanovas fa constar aquí un
dels principals motius de la pèrdua d’aquella
herència que, de fet, li hagués pertocat i,
probablement, li hagués canviat la vida:
«Veritat és que jo havia de ser lo hereu de los
béns del dit mon avi Jerònim Canut, per ser fill
de la primera filla sua, però quan ell fou mort,
de tots sos béns no n’hi hagué prou per pagar
los deutes, perquè les filles lo destruiren, i ell
que sempre s’agradà de fer-les anar molt ben
tractades i sense treballar, per ço han tant ben
rehiscut, que totes o les demés són vingudes
miserables i lo dit mon avi també vingué a
l’últim miserable». 

Però, com hem dit, aquesta no va ser
l’única causa. En el capítol 12, «De com Déu
nostre Senyor començà a castigar a mon pare
en esta vida», ens explica que Jerònim Canut
havia estat empresonat, per causa de la seva
filla Isabel, la mare de Sebastià, que havia fugit
al Rosselló amb el pare, després de la Guerra
de Successió. Jerònim Canut havia «enviat
cartes» a la seva filla, demanant-li que tornés
a Sant Pere «confiant lo dit Canut de les
moltes amistats que ell tenia, i d’eix modo ella
tornà, però hagué bon goig de tornar fugir i
molt d’amagat, perquè és cert que si
l’haguessin poscuda agafar li haurien fet mals
jocs». Però, per tal de trobar-la, empreso naren
el pare, és a dir, Jerònim Canut, «perquè ell
l’havia recollida en sa casa quan va venir, i
pensaven ells, los de la justicia, que lo dit son
pare sabria on era i que la tindria amagada»
però ella ja havia tornat al Rosselló. No van
tornar fins al 1723, després d’un perdó
general. 

Si avui podem gaudir de la lectura
d’aquest text, és perquè, tal com se’ns explica
en el capítol següent, «De com jo quedé en
Espanya i del modo que anà esta vianda» el
nostre protagonista havia passat la seva
infantesa a la casa de Jerònim Canut mentre
els seus pares, al Rosselló, passaven gana.
L’esposa de Jerònim, l’àvia Gerònima,
estimava molt Sebastià «i llavors lo dit Canut,
mon avi, per les moltes submissions de la dita
ma àvia, se valgué de tots los empeños

perquè jo quedés, i donà fermances i ell mateix
obligà per mi sa persona; així jo quedé en
Espanya, i no sé de ningú altre quedés si no
jo». El fet té la seva rellevància, perquè va ser
en aquella casa on va aprendre a escriure:
«En tot lo temps que estigué en la casa de
mon avi, com he dit, sempre m’ha fet anar
estudi, i fou tant i tant lo enteniment que Déu
Nostre Senyor me donà, que és cert que jo
aprenia tot quan volia aprendre, de tal manera
que a l’edat de dotze anys i no complerts, ja
comencé donar lo Compendi, per anar
després a la filosofia». El mestre de Sant Pere
l’estimava tant que se l’enduia arreu i ell
sorprenia tothom amb les seves preguntes i
deliberacions. També el seu avi el passejava,
«perquè se tenia per molt gros quan me veía
argüir amb altres»; una vegada, a casa
d’Esteve Andreu, a Girona, un capellà jove el
va posar a prova diverses vegades i tots van
quedar-ne tan admirats que Esteve Andreu va
demanar al seu avi que deixés quedar el noi a
la casa, on el mantindria i li pagaria els estudis
per ser capellà. Després de la mort de l’àvia,
Jerònim Canut es va casar amb una dona de
Torroella de Montgrí que també l’estimava,
però l’avi i les dues ties que encara vivien en
aquella casa «ja el tenien avorrit»; el mestre de
Sant Pere també se n’anà i les coses van
començar a anar malament a Sebastià: «Com
en la vila de Sant Pere Pescador no hi havia
mestre, jo me perdia com una ànima de Judes,
que diu lo refrany, i llavors lo dit mon avi me féu
anar en Figueres, i allí ané alguns mesos
estudi de Gramàtica, i després comencé a dar
lo Compendi, i dins curt temps mon pare
vingué del Rosselló, del qual llavors ané més
malament que mai, i comencé de veure’m
moltes migranyes…». En el següent capítol,
«De quan lo sobre dit mon pare tornà al
Rosselló i se acabà de desvarrotar tota esta
hisenda», Sebastià comenta l’enemistat dels
pares, que el 1723 s’havien acollit a un decret
que els havia permès tornar, amb l’avi, i
considera que el pare va ser molt injust amb
l’avi, de qui destaca «los grans treballs que s’hi
havia vistos en la presó, per causa de la mare,
i per lo molt que per mi havia fet, de mante -
nir-me en sa casa, molt ben calçat i vestit, i
millor menjat i begut, fent-me sempre
estudiar». Durant algun temps, Sebastià
encara va viure un poc temps amb l’avi, que ja
no el volia, i el futur de Sebastià va canviar; no
immediatament; el pare encara va anar a
buscar-li els llibres, tot dient que el faria
ensenyar per un sagristà anomenat Joan
Garriga, però quan aquest, conscient dels
seus limitats coneixements, va suggerir un
altre destí, el pare va posar el fill a treballar.
Sebastià ho explica d’aquesta manera: «així
mai més me som cuidat de llibres; gràcies
dono al Senyor que me ha mantingut el llegar
i l’escriure». I Sebastià aprofita aquest moment
per excusar-se de la seva manera d’escriure:
«Perquè vaig néixer lo any 1710, i això de
deixar los estudis fou lo any 1723, i com ja mai
més me som cuidat de llibres, ni tampoc no he

Mestall34_20 pàgs_Mestall30.qxd  09/03/2014  19:22  Page 5



any XV - núm. 34 - desembre 2013

6

tinguda ensenyança, no puc quedar d’haver-hi
fetes moltes faltes, tant d’una cosa com altra;
perquè ningú no pot saber sens ser ensenyat,
i la major part he escrit a la nit, quan havia
plegat del treball, si doncs no fos algun dia
destorbat».

Primo una casa sita en la vila de Sant Pere Pescador y en
lo carrer dit Major baix sas designacions y afrontacions
com-presas.
En la Sala de dita casa
Primo una taula de Pi de un banc de espatllera usat.
Item un pagès per tenir lo llum de la taula de fusta.
Item altra taula de pi petita usada ab son calaix
Item altra taula petita de pi bona.
Item una Imatge de Sant Christo gran daurat ab dos
Imatges y tres angels en la peanya tot daurat.
Item altra Imatge de Christo sens peanya.
Item unas Cortinas en la Capelleta ahont se troban dos
Imatges molt usadas de tela.
Item tres plats y una sota copa de estany usat.
Item una Garrafa de vidre espartada usada.
Item una sort de vidre usat.
Item una sort de pisa y una sort de terrissa tot usat.
Item doscents rajols de la forma major dobles compresos
alguns caÿrons.
Item uns tres peus de llautó usats.

En la cuyna de dita Casa
Primo Dos Paellas de aram usadas.
Item dos astos de ferro, un petit y altre gran usats.
Item una cassa de aram usada.
Item un ferrat ab sa nansa de ferro usat
Item un escalfador usat.
Item una Pastera llisa de pi ab sos arreus tot usat.
Item dos ollas de ferro una gran y altre petita usadas.
Item dos cossis un Gran y altre petit de terra usats.
Item una pala, horquetas ÿ la serra de ferro del foch tot
usat.
Item un morté de Pedra ab sa ma de fusta usat.
Item una caxa de Pi dolenta ab un poc de Guix dintre
sens pany ni clan
Item una sort de terra.
Item dos escambells usats.
Item uns enderris de ferro usats.

En una cambra de dita casa.
Primo una caxa de arbre ab son Pany ÿ clau bona dins la
qual se ha trobat lo següent:
Primo unas estovallas de cotó usadas.
Item una cuxinera de tela de casa usada.
Item una jupa de xamallot usada molt.
Item una capa de panÿo blau y negre usada.
Item un gambeto de panÿo musco ample usat.
Item un tovalló de fil usat.
Item unas calsas de sarja molt usadas.
Item altres calsas de panÿo borell usadas.
Item uns calsotets de tela molt usats.
Item altras calsas de tela negra molt usadas.
Item dos pastas de agnus.
Item una correja usada.
Item un parell de calvillas de fil usadas.
Item una camisa de home usada.
Item un Parell de mitras negres molt usadas.
Item una cuxinera de tela ab diferents papers usada.
Item un calaix ab differents papers.
Item vuyt colleras de llauto ÿ sis forquillas usadas també
de llautó.
Item un llibre de comptes a tot full.
Item un manto de estam usat.
Item un bancal de tela pintada usat.
Item dos lliuras de fil.
Item vint y set canas ÿ mitja de tela de casa amb pana
nova.
Item una gerra olliera de tineo de un mallal usada.
Item un mirall petit … usat.
Item un orinal de vidre ab sa capsa usat.
Item dos llums un de ferro y lo altre de llautó usats. 
Item dos tovallolas ÿ unas estovallas usadas.

En la sala de dalt.
Primo dos Banchs de peu de Gall molt usats,
Item una caxeta dolenta sens coberto buyda.
Item una gerra de teneo de un mallal plena de gra de
canam usada.
Item altre gerra gran ab un poc de cayretas usada.
Item altre gerra petita usada.

Item una Olla de terra dolenta ab un poch de blat de
moro.
Item una arada forcada usada ab son mossal.
Item una pua de devanell usada.
Item uns tres peus de droguer bons.
Item un pane de fusta de posar pa
Item una arca dolenta sens cul.
Item un Bassi de terra usat.
Item un poch de ferramenta usada sota del forn.

En la Cambra de Mar
Primo un Matalás de llana ab telas usadas usat.
Item una marfega usada.
Item una gerra de terra de teneo de un mallal poch usada.
Item dos Banchs de llit usats.
Item un doll de terra usat.
Item una vanova de tela tenyida ab cotó molt usada.
Item una arroba de llana bruta usada
Item altre gerra petita ab quatre nansas usada.
Item una Barra de ferro de cortinatge usada.
Item nou quarteras mill dins un canat usat.

En lo Graner
Primo dos canats de teneo de dotze quarteras de pahis,
y molt usats Buits.
Item catorze quarteras Blat.
Item cinc cortans Civada.
Item una romana ab son piló de tres quintars usada.
Item un Parol de aram de teneo una samal usat,
Item una capsa ab son pany y clau usada dins la qual se
ha trobat lo seguent: 
Primo unas estovallas de fil usadas.
Item un llansol usat,
Item un tros de camisa.
Item dos trossos de armilla de cotó
Item dos tovallons de fil usats.
Item una Cuxinera de fil molt usat.
Item un garbell usat.
Item un cortà y dos mesurons per mesura de sal usats.
Item un Banch de llit molt usat.
Item altra Caxa petita sens pany ni clau ab una xiringa ab
sa capsa usada.
Item una gerra de teneo de Mitja bota ab algunas olivas
dins.
Item altre gerra de ferro negra usada.

En altra cambra
Primo un llit ab banchs de cayrats ab sa marfega, dos
llansols ÿ altres dos guarnits de puntas de randa usats.
Item una vanova de canam ÿ Bordas usada.
Item una armilla molt dolenta.
Item altre llansol de canam ÿ borras usat.
Item altres estovallas de canam y Borras usadas.
Item tres llansols un molt usat y los altres usats.
Item cinch tovallons usats.
Item quatre cuxins ab sas cuxineras usats.
Item alter cuxinera usada.
Item dos tovallolas usadas.
Item Dos Boganters usats.
Item una Jupa de Bayeta negra molt usada.
Item una sort de draps molt usats ÿ trossos de randa.
Item tres camisas de home molt usadas.
Item la salera molt usada.
Item un garbell de ferro.
Item tres rulls de espart.
Item un estalvi, ÿ citreta de portar oli usat,
Item quatre sacs usats,
Item dos cavalls de ferro usats.

En la Botiga
Primo tres cabassets petits nous.
Item un taulell de pi usat ab son calaix, y pany y clau, dins
del qual hi ha paper ÿ alguns ardits petits.
Item unas balanzas ab lliura carnicera lliura prima y tres
onsas usat tot.
Item sinch capsas rodonas ab un poch de pebre dins.
Item dos capsas de estany usat.
Item dos capsas de llauna usadas.
Item un pot de vidre.
Item un molinet de moldre pebre.
Item altra capsa gran rodona usada.
Item unas Balansas petitas de llanto bonas.
Item dos parells de Balansas petitas usadas.
Item altre parell de Balansas sens calastro usadas.
Item sis calaixos de adroguer ab paper y un poch de
gingebre dins usadas.
Item dos Masos de fil de trocas blanch poch.
Item dos axetas de coura petitas usadas.
Item vint llibres anomenats Pelegrí.
Item set llibres anomenats doctrinas.

documents
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Item quatre dotzenes y mitja salmps.
Item un assenyalador per assenyalar fustas.
Item un sogo de fusta.

En lo saller
Primo dos Botas de vuyt Botas que son en casa del Rnt
Miquel Camps prevere de la present vila al qual las deixà
lo difunt,
Item un carretell de carrega usat buyt.
Item altre carretell de dos carregas usats buyts.
Item una axada usada.
Item unas forquetas de escampar fems usadas.
Item un mitg mallal de terra usat.
Item una mitja bota vinagrera usada.
Item unas morrallas usadas.
Item una rescla de ferro petit usat.
Item un ferro de un corta usat.
Item un Banch de espatllera usat.
Item un Manat de Borras usadas.
Item altra Mitja bota usada.

En la entrada
Primo una tina de teneo de tres carretadas, usada.
Item un rasclet de puas de ferro usat.
Item un banch de llit usat.
Item la Corda del Pou, ab sa cadena de ferro usada.
Item una Burra de pel gris de temps de vuy anys ab son
seguit y Albarda,
Item quatre Canats en la Botiga que te arrendada per eix
efecte lo Ador de S.Excª de teneo de vint quarteras molt
usats.
Item una bota de sis botas buydas usadas.

Arxiu Històric de Girona, Notaria de Castelló
d’Empúries, Ramon Heras, 24 desembre
1724.

Rosa Congost

El Museu de la
Terrissa de Quart

El principal fil conductor de la història del
municipi de Quart al llarg dels segles és
l’elaboració artesanal de terrissa. Aquesta
activitat és el factor més propi i més ben definit
de la identitat de Quart i allò que ha donat
anomenada a la població, molt més enllà del
seu terme municipal.

La referència documental més antiga
que es disposa pel que fa a la fabricació
d’olles de terrissa a Quart és de l’any 1312.
Són, doncs, prop de set-cents anys d’història
i d’activitat terrissera que, sens dubte, han
marcat el tarannà humà, econòmic, cultural i
social del municipi.

Perfilant més amb l’argot propi del gremi,
parlaríem d’ollers. Ollers perquè la
gran majoria de terrissaires fabricaven atuells
d’ús domèstic: olles, cassoles, càntirs,
brescadors, maridets, etc. Així com el cossi, la
peça quartenca més representativa, destinat
en un primer ús per a emmagatzemar gra, oli,
vi o aigua. Més tard, serien bugaders i
s’utilitzarien per a rentar la roba.

Totes aquestes peces s’utilitzaven en la
vida rural molt comuna de temps passats.
Actualment, la societat moderna, amb els
seus canvis de costums i usos, ha fet que la
majoria d’aquests atuells desapareguin de la
vida domèstica o ja no tinguin la mateixa
utilitat.

Avui el municipi de Quart aposta per
explicar, mantenir i difondre aquest ofici tan
antic i tan arrelat a la terra. I ho fa amb el
projecte del Museu de la Terrissa de Quart.

Aquest projecte segueix diverses
intencions i objectius: Per una banda, vol
conservar, explicar, protegir, mostrar i difondre
l’ofici de terrisser, tan important durant segles

al municipi de Quart. D’altra banda, el projecte
s’ubica en una antiga bòbila que conserva els
elements bàsics (xemeneies i forns). Això
comporta la recuperació, restauració,
conservació i difusió de l’edifici com a taller de
producció. La intenció és que el visitant explori
i interactuï amb el patrimoni a partir d’un
discurs interpretatiu que el singularitza.
Entenem que el museu, en estar ubicat en
una bòbila, permet un millor coneixement dels
valors culturals, etnològics, socials, naturals i
econòmics de l’ofici de terrisser.

El discurs explicatiu dins el museu
segueix dues línies diferenciades: Per un
costat, el discurs prioritari explica com és l’ofici
de terrisser, quins elements hi prenen part,
com ha evolucionat i què ha representat i
representa aquesta activitat per al municipi de
Quart i la seva gent. Un altre discurs, aquest
secundari i que no distorsiona el discurs
principal del centre, explica els elements
originals de l’edifici. Ambdós són
complementaris però alhora independents.
Aquest segon discurs no necessita un ordre
de visita; per tant, el públic troba els elements
(forns, xemeneies, eines, etc.) tal com estan
ubicats a l’edifici, tot quedant intercalats en el
guió museogràfic de la terrissa.

patrimoni 
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Una sèrie de sortides programades ens
permeten visitar i conèixer, per una banda, els
boscos de les Gavarres, d’on s’obtenia la
fusta per a cremar els forns; conèixer les ter-
reres d’on s’extreia la terra pel fang; les
masies que havien tingut forn i activitat terris-
sera; i l’antic jaciment arqueològic de la
Creueta, assentament iber on es trobaren les
primeres restes de ceràmica de Quart. 

Per altra banda, les visites als obradors
actius que actualment existeixen a la població
ens mostra com treballen els terrissaires arte-
sans d’avui dia.

Per a totes aquestes iniciatives, s’editen
els materials i suports didàctics necessaris per
a cadascun dels nivells educatius, per tal
d’assegurar una bona visita i experiència al
Museu i al municipi de Quart.

Si tenim present que el municipi de
Quart està declarat Zona d’Interès Artesanal,
el Museu de la Terrissa ha esdevingut un
element aglutinador de l’activitat terrissera i de
la Fira Mercat de la terrissa que se celebra
anualment. 

L’objectiu és esdevenir una oferta
turística i cultural de primer ordre, que ajudi a
projectar el municipi de Quart en el mapa
català. Cal recordar que Quart es troba en el
corredor que hi ha entre la Costa Brava i la
ciutat de Girona. Cal afegir també que, pel
municipi de Quart, hi passa un tram de la ruta
de la Via Verda de Sant Feliu de Guíxols a
Girona, i és un valor afegit a un producte
turístic consolidat i de renom a la província de
Girona.

El Museu de la Terrissa de Quart
complementa aquesta oferta de posar en
interrelació els valors naturals i culturals.
Pretén complementar aquesta funció de
posar en alça aquests valors culturals que han
configurat la història dels nostres pobles.

Per altra banda, el projecte s’engloba
dins la difusió turística que està fent el Consell
Comarcal del Gironès a través del Pla de
Foment Turístic del Gironès. El Consell ha
desenvolupat la promoció de la comarca ha
través d’un projecte anomenat Gironès, Terra
d’Oficis. La seva finalitat és promocionar la
comarca des de diferents àmbits. Una de les
activitats són les Passejades d’Oficis.

La ruta dels oficis pel Gironès és un
viatge en el temps. Permet al visitant
comparar com es desenvolupaven els oficis
antigament i en l’actualitat. Tots els artesans i
establiments implicats resten recollits en un
catàleg anomenat Passejades d’Oficis. El
catàleg ofereix les dades i els telèfons de tots
ells per tal de poder contactar i concertar una
visita.

El projecte del Museu de la Terrissa de
Quart també té com a objecte dinamitzar
l’associacionisme gremial. Per això acull la
seu i secretaria de l’Associació de terrissaires
artesans de Quart i de l’Associació de
terrissaires i ceramistes de les comarques
gironines. Dos col·lectius importants per al
sector artesanal i per al nostre territori.

Joan Vicens Tarré
Tècnic del Museu de

la Terrissa de Quart
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Fotografies: Museu de la
Terrissa de Quart

Aquest Seminari, com el de l’any
anterior, s’ha d’emmarcar en el projecte de
recerca Processos d’empobriment i
d’enriquiment en societats rurals: una via
d’anàlisi de les dinàmiques socials en la
Història, finançat pel Ministeri espanyol
d’Economia i Competitivitat, que el Grup
d’Història de les Societats Rurals està
desenvolupant en el Centre de Recerca
d’Història Rural de la Universitat de Girona.
El seminari es va estructurar en quatre
sessions. En la primera, el dijous 27 de
juny a la tarda, es va tractar sobre «Els
problemes de definició i classificació dels
grups socials. Per a un estudi dinàmic de
les estructures socials». Els organitzadors
havien partit d’una constatació: «sovint s’ha
confós la definició i classificació dels grups

socials amb la definició d’unes estructures
socials determinades». I, justament per
això, la definició i classificació dels grups
socials no sempre han facilitat l’anàlisi del
paper que les dinàmiques socials,
condicionades per aquells grups socials,
han pogut jugar en els canvis estructurals
d’una societat. Els treballs que es van
presentar en aquesta sessió van girar
entorn d’aquesta problemàtica i van tractar
sobre les diverses formes de definició i
classificació dels grups socials que
permeten estudiar les dinàmiques socials.
El seminari es va obrir amb dues
intervencions centrades en les possibilitat
d’utilitzar els contractes matrimonials per a
l’estudi de les estructures socials. Parlem
de les investigacions presentades per

XXV Seminari d’Història
Econòmica i Social

«De quins pagesos
parlem? Els
processos de
diferenciació social
en la història rural
europea»
Girona, 27-29 de juny
de 2013

trobades 
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Gérard Béaur, amb el títol «Measuring the
changes in the social structure through the
marriage contracts. The countryside of
Chartres, 1731-1790», i de la investigació
presentada per Rosa Congost, Rosa Ros i
Enric Saguer, que portava per títol «Podem
parlar de canvi social en una societat
d’antic règim? L’exemple de la regió de
Girona». Les dues comunicacions van
facilitar una discussió comuna, en el curs
de la qual els autors gironins van remarcar
els avantatges de treballar, quan és
possible, amb les dades relatives als oficis
dels pares dels nuvis, per tal d’eliminar els
efectes del cicle de vida. La sessió va ser
completada per dues intervencions més.
Ronan Tallec: «Cartographier la societé:
les structures sociales à Montesquieu-
Valvestre à travers les rôles fiscaux de
l’époque moderne», sobre els avantatges i
les limitacions de les fonts fiscals, i la
necessitat de creuar aquesta informació, si
és possible, amb altres fonts. Fabrice
Boudjaaba, per la seva banda, va criticar
els abusos que s’han fet de vegades,
sobretot quan és l’única informació
disponible, de les estadístiques sobre
propietat, en el seu treball «La propriété, un
outil efficace pour definir et classer les
groupes sociaux?». 

La següent sessió, durat el matí del
divendres 28 de juny, portava precisament
el títol «Els grups socials i la propietat de
la terra». Els organitzadors del Seminari
havien concebut aquesta sessió com una
sessió de treball, que tenia com a principal
finalitat abordar la definició dels grups
socials en relació amb els drets de
propietat, amb l’objectiu de facilitar la
comparació entre diferents societats
històriques, en la línia que uns anys abans
havia plantejat, en un seminari anterior,
també celebrat a Girona, Rui Santos. De
fet, tots els investigadors que van
participar en aquesta sessió havien
treballat a partir d’un document d’aquest
historiador i sociòleg portuguès, que va
coordinar la sessió, que va resultar molt
interessant, en permetre la comparació
entre realitats socials molt diferents
examinades a partir d’una metodologia
comuna. Gabriel Jover va presentar el cas
de l’illa de Mallorca, Antonio López
Estudillo, el cas d’Andalusia, Rosa
Congost, el cas de Catalunya, Nicolo
Mignemi, el cas de Sícilia i Pablo Luna, el
cas d’Astúries. El contrast entre regions
amb estructures socials i estructures de la
propietat molt diferents va evidenciar
encara més les possibilitats de la proposta
presentada. Els investigadors es van
comprometre a seguir treballant-hi durant
el proper seminari del grup, el juny de
2014, en què es tornarà a treballar el tema
de la mobilitat social. 

Si les dues primeres sessions havien
presentat un caràcter més aviat general i
en elles s’havia parlat de tots els grups
socials relacionats amb la terra, les
sessions tercera i quarta van ser
dedicades a grups més específics. Així, la
sessió del divendres a la tarda, «De quins
jornalers parlem?», va ser consagrada als
grups més humils de la població. En dos
casos es va parlar directament sobre el
treball assalariat i, per tant, sobre els
jornalers. Es van criticar les investigacions
que, sense aprofundir-hi, es basen en
sèries de salaris per comparar el nivell de
vida de les diferents societats i es va
posar de manifest la mateixa necessitat
d’emmarcar el treball assalariat rural en el
si de les economies familiars, en dos
contextos tan diferenciats com el de
Mallorca, que va presentar Gabriel Jover
en «Treball assalariat i ingressos
camperols a la zona oleícola de l’illa de
Mallorca, 1650-1700», i l’andalús, presen -
tat per Antonio López Estudillo, en la seva
intervenció: «El trabajo agrario en la
campiña de Córdoba. Grado de
proletarización, categorias laborales y
evolución de las remuneraciones».

La sessió es va completar amb la
intervenció d’Albert Serramontmany,
sobre el treball de les dones en la
indústria tèxtil, en «Quines dones filaven?
Aproximació a l’estudi del treball femení
en una àrea de protoindustrialització. El
cas de Besalú», en què va presentar una
recerca en curs, en la qual es pot veure la
importància del treball femení,
especialment en les cases dels pagesos; i
la de Julie Marfany, que va tractar sobre la
pobresa: «Qui eren els pobres en la
societat rural? El grau i la tipologia de la
pobresa a la Catalunya rural del segle
XVIII», en què va contraposar les seves
dades sobre Igualada amb altres dades
sobre Catalunya. Ambdues intervencions
van generar un interessant debat entre els
assistents.

Finalment, la darrera sessió, que va
tenir lloc el dissabte 29 de juny al matí, va
tractar sobre «Els processos
d’enriquiment i d’empobriment en els
processos de diferenciació social i els
processos d’emergència o declivi de
grups socials mitjans». En aquesta sessió
es va partir d’una de les idees centrals del
projecte de recerca de l’equip
organitzador: els processos d’empobri-
ment i d’enriquiment d’alguns col·lectius
es troben en la base de les
transformacions socials i, per tant, en el
nucli del desenvolupament històric, i el
seu estudi exigeix l’anàlisi simultània dels
grups socials i les desigualtats
econòmiques des d’una perspectiva
dinàmica, és a dir, capaç de percebre la
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Entre el 18 i el 20 de setembre de
2013 el parador Ducs de Cardona acollí el
seminari El sistema financer al final de
l’Edat Mitjana: instruments i mètodes,
organitzat per la Institució Milà i Fontanals
del CSIC, el Centre de Recerca d’Història
Rural de la Universitat de Girona,
l’Ajuntament de Cardona i la xarxa Arca
Comunis. El seminari partia de la
constatació que, si bé la historiografia ha
demostrat que el crèdit era omnipresent
en tots els nivells de la societat
baixmedieval, encara no ha explicat com
s’articularen les diferents formes
creditícies fins a conformar un sistema
complex que permeté tant el finançament
privat com el públic. Per aquest motiu,
l’objectiu principal dels investigadors
reunits a Cardona fou l’anàlisi de les
diferents tipologies de crèdit i de les
formes de finançament públiques i
privades, rurals i urbanes, des d’una

perspectiva comparada en l’àmbit
europeu. 

Un primer conjunt d’intervencions
giraren entorn de l’origen, les
característiques i la difusió de diverses
tipologies de crèdit. Així, Víctor Farías obrí
foc analitzant els tipus de crèdits
protagonitzats pels jueus de la vila de
Peralada a l’inici del segle XIV.
Posteriorment, un seguit de comuni-
cacions centraren la seva atenció en el
crèdit rural: Mathieu Arnoux desgranà la
vinculació del crèdit amb les pràctiques
agràries a Normandia entre els segles XI i
XIV; Antoni Furió cercà els orígens del
crèdit al camp del País Valencià entre els
segles XIII i XIV; Mercedes Borrero explicà
quin paper tingué el crèdit per a la pagesia
andalusa als segles XV i XVI; i Lluís Sales i
Xavier Marcó van descriure alguns dels
instruments de crèdits emprats a la

Seminari

«El sistema financer
al final de l’edat
mitjana: instruments
i mètodes»

cardona, 18-20 de
setembre de 2013

capacitat dels diferents grups de
transformar i ésser transformats. En
aquest sentit, l’estudi dels processos
d’empobriment de membres dels estrats
més rics de la societat i el dels processos
d’enriquiment de membres dels estrats
més pobres pot donar la clau tant per als
estudis de processos de diferenciació en
el si d’un mateix grup social com per als
processos d’emergència o declivi de
grups socials mitjans. Ambdues
perspectives van ser contemplades durant
la sessió. Les dues primeres
intervencions van ser dedicades a les
societats preindustrials: en la primera,
Rosa Lluch va presentar el seu treball
«Remences rics i remences pobres. La
diferenciació social pagesa a la Catalunya
baix-medieval», en què es van veure
casos de remences enriquits. A
continuació, Josep Colls i Pere Gifre van
presentar el seu treball: «Un procés de
diferenciació singular? El sorgiment dels
masovers i dels pagesos rendistes a la
Catalunya moderna».

Les dues darreres intervencions van
tractar sobre l’època contemporània. En la
primera, Enric Saguer va presentar el seu
treball «De masovers a propietaris.
Enriquiment i acumulació patrimonial
entre els masovers del segle XX. El cas
dels Llovet de Castelló d’Empúries», que
va abordar el tema, poc estudiat, del
possible enriquiment d’alguns membres
del grup dels masovers. Va tancar el
seminari Ricard Garcia Orallo, que va
presentar l’altra cara de la moneda, amb
el seu treball «Decadència del rendista o
diversificació dels negocis. Actituds i
estratègies dels propietaris rurals durant
la crisi agrària de finals del segle XIX», que
va abordar la reacció d’alguns rendistes
davant de la crisi de la renda de finals de
segle XIX, tot assenyalant la necessitat
d’examinar aquest grup social d’una
manera diferent (i més global) a la que
estem acostumats.

El seminari, que constituïa una de les
activitats programades en el marc de la
xarxa internacional International Scientific
Coordination Network (GDRI) «CRises
and Changes in the European
Countryside in the long run» (CRICEC),
liderada pel CNRS, que va participar en el
seu cofinançament, va demostrar una
vegada més el dinamisme del grup
d’Història de les Societats Rurals i les
possibilitats de la història regional
comparada.

La redacció

Fotografia: Lluís Serrano
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baronia de Llagostera i a la vall d’Aro als
segles XIV i XV. Per altra banda, Carles
Vela centrà la seva intervenció en el
comerç al detall en l’àmbit urbà i mostrà
l’estreta vinculació entre el crèdit i el
consum a través de la pràctica freqüent de
deixar a deure el bé comprat.

Un segon gran grup d’intervencions
focalitzaren el seu interès en l’anàlisi dels
agents financers i de les formes
d’organització comercial i financera
bastides a l’entorn del crèdit. En aquest
sentit, hi hagué tres aproximacions
prosopogràfiques a les elits financeres
tant en l’àmbit regional com estatal:
Andreu Galera resseguí les trajectòries
d’alguns financers barcelonins oriünds del
comtat de Cardona; Ágata Ortega perfilà
la identitat i els interessos dels
arrendataris de la corona de Castella al
segle XV; i Jordi Morelló i Esther Tello van
descriure els àmbits d’actuació i la xarxa
clientelar dels canvistes Dusai-Gualbes al
darrer terç del segle XIV. Marc Torras oferí
una quarta aproximació prosopogràfica,
però no sobre cap elit financera sinó sobre
una família manresana que controlà les
finances municipals d’aquesta vila al segle
XV. Precisament, les finances dels
municipis baixmedievals i la seva estreta
vinculació amb el crèdit foren objecte de
tres comunicacions: Pere Verdés mostrà
les innovacions comptables i financeres
introduïdes per les viles de Cervera i
Manresa durant el segle XV, en un context
de crisi del deute públic; Mario Lafuente
va descriure les principals caracterís-
tiques de la hisenda municipal de
Saragossa durant la segona meitat del
segle XIV; i Maria G. Muzzarelli esbossà
els trets més rellevants dels primers bancs
públics de les ciutats italianes, els monts

de pietat. Els complexos mercats
financers en què participaven, per una
banda, aquestes elits creditores i, de
l’altra, els municipis i actors privats com a
deutors foren analitzats en quatre
comunicacions: Jaco Zuijderduijn
presentà el cas dels orígens dels mercats
financers de les ciutats de la lliga
hanseàtica; Claire Billen mostrà
l’articulació dels mercats financers dels
centres urbans regionals amb els locals al
sud dels Països Baixos al segle XIV; Pere
Ortí analitzà les característiques del
mercat del crèdit a llarg termini, tant públic
com privat, a partir de l’exemple de Sant
Feliu de Guíxols en el darrer segle i mig
medieval; i Albert Reixach i Albert Martí
presentaren els mercats del crèdit públic
de la ciutat de Girona i de la vila de
Castelló d’Empúries. Finalment, David
Carvajal oferí una radiografia del crèdit
privat a Castella tot parant atenció als
plets que generaven els impagaments del
deute. 

Després de tres dies intensos,
completats amb visites guiades al parc
cultural de la Muntanya de la Sal, al castell
de Cardona, a l’Arxiu Històric i al centre
històric de la vila, el sentiment general
dels investigadors era de satisfacció.
Malgrat la consciència del gran volum de
feina que manca fer per a la comprensió
del sistema financer del final de l’Edat
Mitjana, pel que fa a les seves
característiques, el seu abast i el
coneixement dels actors que hi
intervenien, hom tenia la sensació que,
després d’aquest seminari, s’han
identificat quins són els principals punts a
partir dels quals cal continuar la recerca.

Xavier Marcó

VIII congrés sobre
sistemes agraris,
organització social
i poder local

«Pagesia, indústria
i món rural»

Alguaire, 19-21 de
setembre de 2013

La vuitena edició del congrés sobre
sistemes agraris se celebrà, trencant així
amb uns anys de pausa, a la sala d’actes
de l’Ajuntament d’Alguaire el passat
setembre. Enguany se centrava en el tema
pagesia, indústria i món rural, i estava
dividida en tres sessions: societats prèvies
a la revolució industrial, societats
contemporànies i, finalment, una que tractà
la industrialització contemporània al Segrià
Nord. Totes tres sessions comptaven amb
bona presència de ponents, sobretot de
Catalunya i d’Espanya, encara que també
hi havia dues comunicacions d’Itàlia, una
de Brasil i una de Veneçuela. 

La conferència inaugural anà a càrrec
del Dr. Enginyer Alayo i Manubens, de la
UPC, que va relatar abastament el procés

d’electrificació català, amb especial atenció
a les pautes d’expansió i a les tecnologies
que progressivament han anat incidint en el
món rural. Tot seguit, donà inici la sessió
sobre societats preindustrials amb la
ponència de Llibrer i la comunicació convi-
dada de Nieto Sánchez. Llibrer va parlar de
la manufactura rural al País Valencià a
finals de l’edat mitjana i inicis de l’època
moderna amb especial interès en el tema,
clàssicament plantejat per Kriedte i
Schlumbhom, de la relació entre indústria i
agricultura. El professor de la UV parteix de
la base de les unitats pageses que realitzen
una explotació en règim emfitèutic, les
quals ell qualifica de «molt eficients» i que
s’adapten fàcilment a diverses situacions.
L’autor destaca que els grups mitjans rurals
eren els qui més participaven de la indús-
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tria artesana, ja que tenien més possibilitats
d’alliberar treball. Així, des del segle XV, la
incidència de la producció manufacturera
rural seria correlativa a la jerarquia pagesa.
Nieto, per la seva banda, destaca la pro-
ducció castellana d’època moderna, fent
esment a què, a part de la feina tèxtil, les
famílies (que acceptaren tota mena de tre-
balls per tal d’arribar a fi de mes), també
produïen ceràmica, pelleteria o sabó, i
força sovint plantaven cultius industrials,
per exemple allò necessari per a l’adob de
pells. A més, destaca que la major part de
la demanda tèxtil madrilenya era coberta
per productes espanyols a 1740. 

Seguidament, les comunicacions del
primer bloc van ser relatades per Bolòs i
Passola. Els autors van destacar el gran
nombre de comunicacions sobre molins i
energia hidràulica o eòlica que s’han
presentat enguany, i que fins i tot sembla
existir ja un àmbit temàtic propi de la
història medieval dedicat a la molineria.
Aquests estudis s’enfoquen tant des del
punt de vista patrimonial, com des dels
monopolis feudals o la coexistència de
molins senyorials i molins pagesos, tema
encetat fa gairebé un segle per Bloch. En
aquest àmbit, destaca l’obra de Marcó
sobre la Vall d’Aro, referent a la desaparició
del molí pagès, i la de Peris Albentosa, que
destacà la dificultat d’aplicació dels
monopolis senyorials, alhora que la
voluntat monopolística o oligopolítica dels
sectors moliners fou una constant fins
entrat el segle XIX. Les altres
comunicacions tractaven la manufactura a
l’antiguitat tardana (Guidi Sánchez), un
tema novell; l’elaboració de carbó vegetal
per al proveïment de Madrid al segle XVIII
(Nieto), i, finalment, les filadores de la
província de Girona, en una comunicació
que seguia premisses semblants a les
proposades per Llibrer (Serramontmany). 

El segon bloc es va encetar amb dues
ponències, la de Germán i Collantes sobre
indústria i món rural a l’Espanya contempo-
rània i la de Ramon sobre indústria rural a
la Catalunya contemporània. Els dos pri-
mers denuncien el que ells entenen com la
tendència de la historiografia d’Espanya a
confondre dedicar-se a la història rural amb
fer història agrària; i, en conseqüència,
demanen que, quan es facin estudis sobre
món rural, es tinguin en compte tots els
sectors econòmics conjuntament que es
trobin a les societats objecte. Destaquen
també el concepte d’especialització mars-
halliana en clústers industrials, i l’obra de
Pollard, el qual fa esment a especialitza-
cions regionals en la història de la indus-
trialització europea, com a claus interpreta-
tives. Apunten el renovat impuls de la
indústria fora de les ciutats en el temps pre-
sent, contrari a la disminució de la indústria

rural a la segona meitat del XIX. El darrer va
fer un repàs a la història industrial catalana
del segle XX, especialment la rural. Ramon
destaca que, paral·lelament al despobla-
ment rural, des de 1850 el pes de la pobla-
ció agrària rural també baixa força, així que
hi ha una tossuda (sic) presència d’activi-
tats no agràries al món rural, avantatjada
des dels anys 70 quan l’acumulació d’in-
dústria a les ciutats ja no era propícia degut
als preus creixents del sòl. Podem conclou-
re, doncs, que ambdós autors destaquen
que el pes de l’economia rural no agrària
tendeix a créixer en el temps present. 

Pel que fa a les ponències, la temàti-
ca fou molt més variada. Agramunt va par-
lar-nos de conflictes sobre l’aigua entre
regants, moliners i paperers, i sobre les
companyies de fabricació de paper empla-
çades a Alfara de Carles, dins de la influ-
ència industrial de l’Ebre. Antorn va pre-
sentar el seu projecte de restauració d’una
colònia per tal de convertir-la en equipa-
ments. Arnabat explicà com l’economia
familiar mixta, industrial i agrària, del
Penedès va facilitar una forta mobilització
obrera. Leonel explicà com a la regió de
Sao Paulo la propietat de les agroindústries
de sucre de canya i d’alcohol ha anat mar-
xant de les elits locals cap a interessos eco-
nòmics en mercats globals. Català va expli-
car la història de la colònia d’Alcanís, sem-
blant a la comunicació dels curadors del
Museu Trepat, que també n’explicaren la
museïtzació. Fullola va parlar de com la
transformació de Mequinensa de zona
exclusivament agrària a minera de lignits
va transformar l’univers sociocultural dels
que hi vivien. Grava va mostrar la possibili-
tat de referenciar geogràficament la indús-
tria històrica toscana, i de mostrar a través
d’això la distribució espacial significativa
d’aquesta. Biagioli va parlar de la desapari-
ció del patrimoni industrial toscà. Macià
explicà la història oliera de les Borges
Blanques, tot destacant com es va passar
de molins en mans de grans propietaris
que els feien servir també com a eines de
control social, a cooperatives olieres que
tenen una evolució complexa. Peris-
Albentosa presentà una segona comunica-
ció sobre aplicacions tèxtils, arrosseres,
papereres i altres activitats no tèxtils de l’e-
nergia hidràulica, sovint simultaniejades en
una mateixa construcció, incloent també
els conflictes entre usos mecànics i agríco-
les. Finalment, Torres ha estudiat la pro-
ducció d’arròs veneçolana des de la colo-
nització agrària de 1949 fins a l’actualitat,
quan, dels tres estats amb aquest cultiu, el
de Portuguesa destaca clarament com el
més dinàmic, gràcies a avantatges institu-
cionals (la forta aglome ració del teixit
empresarial i l’ús de superiors coneixe-
ments directius i econòmics), alhora que
destaca els efectes negatius de la situacióFotografies: Comitè organitzador
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política actual veneçolana sobre la possibi-
litat de tenir una agroindústria competitiva i
independent de subvencions governamen-
tals. 

Finalment, els organitzadors del con -
grés van portar als assistents d’excursió a
l’entorn d’Alguaire, per tal de veure usos
industrials històrics i actuals de les aigües
lleidatanes: molins fariners, centrals
hidroelèctriques i colònies industrials; així
com algunes fàbriques tèxtils recentment
abandonades.

Albert Serramontmany

Mossos, criades,
servents domèstics:
l’anàlisi del treball
domèstic assalariat
a les societats
agràries al
«Seminario de
Historia Social de la
Población»

Albacete, 21 i 22 de
novembre de 2013

Els dies 21 i 22 de novembre de 2013
tingué lloc a Albacete l’encontre sobre El
trabajo doméstico y sirviente en la Europa
rural, Siglos XVI-XIX. Diversidad regional y
formas de dependencia, organitzat pel
Seminario de Historia Social de la Población
de la Facultad de Humanidades de Albacete
(Universidad de Castilla-La Mancha,
Albacete) i el Centre de Recherches
Historiques (EHESS/CNRS, París), en el
marc del projecte Europeu del DGRI-
CRICEC.

L’objectiu del seminari era discutir el
paper que tingueren els criats agraris (ser-
vants) en el desenvolupament de les socie-
tats rurals, i en particular com es transformà
aquesta institució amb el desenvolupament
del capitalisme agrari. Les obres de Peter
Laslett i Ann Kussmaul establiren un model
de família o llar pagesa que lligava les
estructures demogràfiques i el funcionament
dels mercats de treball rurals. Aquests estu-
dis tingueren una notable influència sobre les
recerques sociodemogràfiques i econòmi-
ques de les societats rurals tradicionals.
Durant els segles moderns les tinences fami-
liars pageses (yeomen tennacies) havien
contractat criats joves (servants) per ajudar
en les tasques agrícoles (majoritàriament
nois) i de la llar (majoritàriament noies).
Aquests contractes involucraven joves d’en-
tre els 12 i els 25 anys com a contractats per
un salari que incorporava l’alimentació i la
residència en la llar de la família. Aquesta
institució s’ha identificat amb unes determi-
nades pautes demogràfiques i socials, que
preparaven els joves en els oficis que des-
envoluparien després com a adults, quan
s’integrarien en el mercat de treball o es feien
càrrec de l’explotació familiar (Life-cycle).
Aquesta institució entrà en declivi, especial-
ment en les regions del sud-est, al llarg del
segle XVIII, i molt especialment del XIX, quan
fou substituïda pels treballadors/es assala-
riats (Labourers o Daily-Labourers).
Aquestes transformacions donaren lloc a

una intensa recerca sobre els canvis en la
composició de les llars pageses o rurals, els
canvis en els comportaments demogràfics i
el funcionament dels mercats de treball. El
debat segueix viu i sembla que la institució
dels criats agraris seguí funcionant a molts
comtats fins entrat el segle XX.

A l’Europa continental i a la península
ibèrica existiren institucions similars, com
han mostrat els estudis recents, encara que
l’anàlisi de la composició de les llars i els
mercats de treball per l’etapa anterior a 1850
no ha assolit la intensitat i abast de la Gran
Bretanya. Aquest seminari tractava de
continuar les passes donades en encontres
anteriors (vegeu el número 35 de la revista
Historia Agraria. Revista de agricultura e
historia rural, abril, 2005). Els seus objectius
eren fixar el paper que aquesta figura havia
tingut a les societats rurals continentals i
també iberoamericanes; i com es transfor -
maria aquesta categoria laboral amb els
canvis agraris que tingueren lloc al llarg dels
segles XVIII i XIX.

En les primeres sessions, els estudis
de Lídia Torra Fernández, «Mozos, jornale-
ros, aprendices y criados en Sabadell. Una
aproximación a partir del primer padrón de
habitantes (1824)» i Gabriel Jover «Mozos y
jornaleras a través de los libros de cuentas
de los predios. Mallorca en la época moder-
na» mostraren les dificultats que oposaven
les fonts a l’anàlisi d’aquesta categoria socio-
laboral rural, i també per a l’anàlisi d’altres.
D’una banda, les etiquetes que imposaren
els funcionaris de la monarquia en la confec-
ció dels censos sovint s’ajustaven poc al
nomenclàtor propi creat en els distints siste-
mes agraris per diferenciar les categories
sociolaborals. En segon lloc, l’ocultació de
les ocupacions en la població infantil i la
femenina dificulten precisament l’anàlisi de la
categoria objecte d’estudi. Finalment, no
sembla que existís coincidència en les pro-
porcions que tenien les diverses categories
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de treballadors assalariats que mostraven
els censos (dominats per la figura dels jorna-
lers) i la que apareixia en els llibres de comp-
tes de les grans explotacions mallorquines
(en els quals dominava el treball dels criats i
jornaleres).

En la segona sessió, Isidro Dubert
García (de la Universidad de Santiago de
Compostela, amb la ponència: «El servicio
doméstico en la Galicia del Antiguo
Régimen: un estado de la cuestión») realitzà
una complet estat de la qüestió referit a la
Galícia de l’Antic Règim. En aquesta regió, la
institució dels criats romangué en les zones
interiors fins ben entrat el segle XIX. Rocío
García Bourrellier, de la Universidad de
Navarra, realitzà una aproximació a les
relacions entre els sistemes hereditaris i el
servei domèstic en les regions rurals de la
Navarra del segle XVII a partir de les fonts
judicials i legals («Servicio, corresidencia y
dependencia en el ámbito rural. Navarra,
siglo XVII»). Enfront d’aquesta figura dels
criats que podia seguir la pauta del curs de
vida (Life-cycle) presentada en les dues
ponències anteriors, Francisco García
González (Universidad de Castilla-La
Mancha) ens oferia una imatge ben diferent
per a les grans hisendes de la serrania
d’Albacete a la seva intervenció: «Sirvientes,
casas de labor y dependencia en la España
meridional (La Mancha, Siglo XVIII)». Una part
important dels grups socials identificats com
a servidors en els padrons i censos de la
segona meitat del segle XVIII eren caps de
família; per tant no s’ajustaven a la figura del
jove criat rural del Life-cycle. De fet, aquest
grup augmentà al llarg d’aquest període. Per
tant, aquesta figura que es troba en les grans
explotacions manxegues estava més a prop
del treballador assalariat fix que no pas del
jove criat domèstic?

Oleg Rusakovskiy, de la Universitat de
Tübingen (Alemanya), en la seva ponència
titulada «Servants and their employers in the
Thirty Years’ War: a local study», mostrava a
partir de fonts locals les vicissituds dels criats
domèstics després de la Guerra dels Trenta
Anys a dues petites ciutats (Bietgheim i
Besigheim) al ducat de Wüttemberg, al sud-
est d’Alemanya. La guerra, en aquelles
contrades, havia provocat canvis en
l’estructura demogràfica: una reculada de
l’oferta de mà d’obra jornalera. En les
condicions que emergiren després del
conflicte, els treballadors rurals estigueren en
condicions d’exigir salaris més elevats als
seus patrons (burgesos, pagesos i
menestrals). Els intents legals del Duc de
limitar els salaris no foren, sembla, gaire
efectius. És potser per això que els patrons
buscaren la mà d’obra fora dels límits
geogràfics del Ducat. Especialment en els

territoris menys afectats per la guerra (la
regió del Tirol i diversos cantons suïssos).
Tanmateix, aquests immigrants foren
contractats com a jornalers, però no com a
criats domèstics.

Laurent Herment i Fabrice Boud jaaba
(EHESS, París), en la seva ponència
«Travail domestique et enfants salariés dans
le canton de Marines vers 1830», realitzaren
una exhaustiva anàlisi del treball infantil
domèstic a partir del padró de 1830.
Tanmateix, sobta que la recerca prengués,
com a llindar per definir el treball infantil, els
majors de 16 anys. En part, aital decisió es
justifica perquè només a partir d’aquesta
edat es fa explícita l’ocupació dels joves. Les
dades permeten establir unes pautes en la
definició de les professions dels joves, així
com la seva contribució econòmica als
ingressos totals de les llars. Raffaella Sarti
(Università di Urbino, Itàlia), en la seva
intervenció «Servi rurali nelle campagne
italiane», ens proposà una nova línia de
recerca sobre el servei domèstic rural a partir
de diverses fonts i des d’una perspectiva
antropològica. 

A l’Amèrica Llatina, les condicions del
desenvolupament agrari eren molt diferents:
els processos de colonització i la frontera
crearen unes categories sociolaborals agrà-
ries difícilment assimilables a les de les
regions de procedència d’aquells colons,
malgrat que en alguns casos ells mateixos
s’identifiquessin com a criats. Així ho mostra-
va Gregorio Salinero (Universitat de la
Sorbonne-Panthéon i del CRHM, París) en el
seu estudi sobre «Criados, deudos y solda-
dos en las rebeliones españolas de Indias,
siglo XVI». Aquells individus que no participa-
ren en els repartiments colonials, aquell
estrat de pobres immigrants que en les llistes
de la Casa de Contratación s’identificaven
com a criados, apareixen després com a tre-
balladors en les cases dels encomenderos o
en les mines, i s’allistaven com a soldats de
fortuna en les diferents campanyes militars o
com a membres dels seguicis dels cabdills
espanyols que es revoltaven contra les auto-
ritats virregnals. Aquesta translació de les
tipologies metropolitanes a les colònies
esdevé impossible també a la frontera
Argentina. Bibiana Andreucci (Universidad
Nacional de Luján, Argentina), en el seu
estudi «Sirvientes y labradores en la frontera
bonaerense entre mediados del siglo XVIII y
mediados del siglo XIX», mostrà com les
famílies de cultivadors i pastors que colonit-
zaren la frontera de Buenos Aires difícilment
les podem encaixar en categories semblants
a les dels criats domèstics descrits en els
estudis anteriors.

Biel Jover

trobades 
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BOScH
RODOREDA,
Andreu (ed.)
Capítols de la
Barranxel·leria
i del dret de
cabeçatge
(l’Alguer, s. xvii
i xviii)
Barcelona: Universitat de
Barcelona; Ministerio de
Ciencia e Innovación;
Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 2013.
[Col·lecció Scripta] 88 pàgs.

llibres 
L’amic Carmelo Sallés va tenir ocasió

d’assistir el passat 19 d’octubre a la
presentació a la ciutat de l’Alguer del llibre que
aquí ressenyem. Així és com ha caigut a les
meves mans una publicació editada aquí
relativa a l’enclavament lingüístic català a l’illa
de Sardenya. La marina catalana va mantenir
històricament grans vincles amb la ciutat de
l’Alguer (el Dr. Mario Zucchitello ho ha estudiat
rigorosament per al cas tossenc), i la seva
parla està trufada de variants lingüístiques que
antigament eren pròpies de la parla del nostre
litoral. L’historiador Josep Maria Ainaud de
Lasarte ja fa temps ens va explicar als
membres del Centre d’Estudis Tossencs que
la parla tossenca tenia estrets vincles amb
l’alguerès, com el fet de ser els dos únics llocs
on els animalons coneguts com eriçons,
garoines o garotes en altres territoris del
domini lingüístic català, eren coneguts a Tossa
i l’Alguer com a bogamarins. És precisament
resseguint aquestes passes d’elements
lingüístics comuns, en el transcurs de la seva
recerca, que Carmelo Sallés va visitar l’illa
sarda. 

D’aquesta publicació, prologada pel
prestigiós lingüista Joan Veny, en destacaríem
tres punts forts. El primer és la col·lecció
Scripta en la qual s’insereix, una col·lecció
nascuda amb la finalitat d’omplir un buit
editorial: el dels textos catalans antics no
literaris, però dotats d’un alt valor lingüístic i
cultural. La Universitat de Barcelona, a través
del projecte Scripta (Diatopia i canvi lingüístic.
Scripta i projecció dialectal), edita sèries de
textos breus de totes les èpoques analitzats
lingüísticament i agrupats d’acord amb el
dialecte al qual pertanyen. Ja s’han publicat
amb l’IEC els de l’eivissenc i el menorquí. I
ara, amb aquest treball, s’inicia l’edició de
textos complets, inèdits o poc assequibles,
d’interès especial per a la història dels
dialectes catalans, una particular riquesa
cultural que la pressió mediàtica dels mateixos
mitjans de comunicació catalans està
contribuint a fer desaparèixer, de tal manera
que s’assoleix paradoxalment allò en el que
no havien reeixit fins fa escasses dècades els
estats sobreposats al nostre domini lingüístic.

El segon element destacable, i el
principal des del punt de vista lingüístic i
cultural, és el rigorós estudi, a partir de la
transcripció d’uns documents, de la variant
algueresa del català i de com aquesta s’ha vist
influïda pel sard, el castellà i l’italià. No sóc
filòleg, i no és el meu objectiu estendre’m en
aquest àmbit, que és, però, el seu potencial
principal.

Tanmateix, sí vull incidir en el tercer
aspecte pel qual em sembla destacable
aquesta publicació, i més per a la nostra
entitat d’història rural. Els Capítols de la
Barranxel·leria de l’Alguer ens posen a l’abast
el coneixement de l’existència d’un cos civil i
paramilitar, constituït el segle XVI a Sardenya,
la funció del qual era la custòdia i vigilància

dels conreus, per fer front a un perill dual: els
lladres i els danys derivats del pasturatge.
Durant el segle XVIII, en el marc de les grans
transfor macions del món agrari sard, la
Barran xel·leria es converteix en un cos de
milicians a cavall, la tasca primordial dels
quals va ser la protecció dels camps de
conreu, organitzats en companyies consti -
tuïdes com a societats privades de defensa i
d’assegurances contra els robatoris de les
collites i el bestiar, els furts dels ormeigs i les
eines de dins de les cases rurals, els incendis
provocats i el pasturatge abusiu. El fons
documental del cos de la Barranxel·leria
algueresa (1683-1829) conservat a l’Arxiu
Municipal de l’Alguer consta de 170 registres i
diverses sèries documentals, la qual cosa fa
que se’l consideri un fons ampli. Amb una
organització jeràrquica, que es renovava
anualment, hi havia un capità i un o dos tinents
escollits pel capità nomenat que, tanmateix,
havien de seguir estrictament les ordenances
o disposicions que fixaven els Capítols.
Aquestes també havien de ser observades
per propietaris de conreus i bestiar. Per al
seguiment de les denúncies dels danys
objecte d’indemnit zació, calia portar un
Registre de danys redactat normalment per
un notari, en què s’anotaven les relacions dels
danys denunciats i totes les incidències del
procediment civil i administratiu. Per fer front a
les indemnitzacions, s’establia una perio dicitat
molt breu de gairebé un mes, i com a garantia
d’aquestes els barranxels responien amb els
seus propis béns. El risc de fallida econòmica
de la Barran xel·leria explica les successives
modifica cions i ampliacions de les ordenan -
ces que contenien els Capítols, cada vegada
més detallades, especial ment a partir de
1783, data a partir de la qual calia procedir
preceptivament a la declaració prèvia de la
producció de vinyes i arbres fruiters, obligació
que genera l’aparició d’una nova sèrie
documental.

Més enllà de la singularitat d’aquest cos,
que testimonia en bona part les tensions
derivades d’una economia tradicional
marcadament dual en què agricultura i
ramaderia entraven en conflicte, l’autor també
incorpora al seu treball l’estudi dels albarans
del dret de cabeçatge o de la carnisseria,
redactats en forma de capítols o ordinacions
entre 1685 i 1690, els quals contenen el detall
i la quantificació de l’impost municipal que es
pagava en concepte dels caps de bestiar
sacrificats per al consum de la carn, una
qüestió en la qual podem trobar molts més
paral·lelismes amb la nostra realitat territorial.

Es tracta d’una breu publicació d’interès
lingüístic, cultural i històric, que ens permet
conèixer millor la realitat algueresa, tan
propera en el passat als pobles de la marina
catalana. Confiem que el millor coneixement
del nostre passat comú permeti projectar un
marc de relació futura.

David Moré Aguirre
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PLANAS, Jordi
viticultura i
cooperativisme.
La comarca
d’igualada,
1890-1939
Barcelona: Publicacions
de l’Abadia de Montserrat,
2013, 416 pàgs.

Abans de la fil·loxera, l’Anoia havia
estat la segona comarca vitícola catalana en
termes de superfície, amb unes 20.500
hectàrees dedicades al seu conreu, i la
tercera en termes de producció. Avui només
ocupa poc més d’una desena part de la
superfície que havia assolit i, de fet, la seva
existència queda oculta sota l’ombra de la
denominació d’origen Penedès, els límits de
la qual s’estenen per les comarques
limítrofes. La complexa recuperació de la
crisi de la fil·loxera, en un marc de crisi de
vendes, d’augment dels costos de cultiu i de
fortes tensions socials, és l’escenari de fons
d’aquest estudi que Jordi Planas dedica al
cooperativisme vitícola de la comarca
d’Igualada durant el mig segle anterior al final
de la guerra civil. El cooperativisme, com
afirma l’autor, va ser una resposta en termes
d’acció col·lectiva a les dificultats econòmi -
ques d’aquest període i, en el cas de l’Anoia,
sembla que els resultats varen ser
comparativament rellevants atesa la
continuïtat i també el nivell d’activitat de
moltes associacions amb serveis coope -
ratius.

La caracterització que Jordi Planas fa de
l’associacionisme cooperatiu d’aquesta
comarca barcelonina es fonamenta en la
constatació d’un dualisme cooperatiu (carac-
terístic, també, de les comarques tarragoni-
nes). Per raons socials i polítiques molts
municipis varen generar simultàniament
dues entitats cooperatives en competència:
una, la dels propietaris benestants o de la
parròquia (tot i la relativa debilitat del sindica-
lisme catòlic a la zona), que potenciava els
serveis cooperatius com a instrument d’a-
tracció interclassista; l’altra, la dels rabassa-
ires i, en general, de les classes populars,
que impulsaven la cooperació de forma més
participativa i democràtica. 

Assumint que, durant el període analit-
zat, les fronteres entre el cooperativisme i
l’associacionisme agrari més general eren
molt permeables (perquè difícilment arrela-
ven les propostes d’associació agrària sense
actuació cooperativa, alhora que no s’ente-
nia una organització cooperativa sense fun-
cions de sociabilitat local), Jordi Planas
reconstrueix amb minuciositat la multiplicitat
d’iniciatives que, a escala municipal i a esca-
la comarcal, varen sorgir especialment des-
prés que la llei de sindicats de 1906 en facili-
tés la seva constitució. 

Aquesta panoràmica general de la
comarca es conjuga de forma molt suggeri-
dora amb dos estudis de detall que permeten
analitzar la dinàmica i l’abast de l’activitat
cooperativa de dues entitats concretes.
Atesa la dualitat cooperativa, la selecció és

equilibrada i coherent: una entitat dels pro-
pietaris (la Cambra Agrícola d’Igualada) i una
altra dels rabassaires (el Sindicat de
Vinyaters d’Igualada). No es tracta, però, de
dues associacions menors. Ambdues varen
mantenir, des de la seva fundació (1908 la
Cambra, 1919 el Sindicat), una continuïtat i
una fortalesa que no tindrien altres entitats.
La Cambra Agrícola d’Igualada, amb dos
milers de socis, va tenir una activitat coope-
rativa significativament superior a altres cam-
bres agrícoles catalanes del mateix període,
tant en matèria de destil·lació d’alcohols i
aiguardents com en la compra d’adobs o la
mecanització de la batuda. Tot i que això,
com remarca l’autor, no li estalvià les contra-
diccions intrínseques d’un model associatiu
que servia bàsicament els interessos dels
propietaris rurals i potenciava la cooperació
en tant que esquer per integrar altres sectors
pagesos. 

Per la seva part, el Sindicat de Vinyaters
d’Igualada, amb dos centenars de socis (una
xifra important per a una entitat bàsicament
cooperativa), també va enregistrar una activi-
tat notable i, sobretot, contínua (processa-
ment d’entre 400.000 i 600.000 quilograms
de raïm per any; producció de 3.000 a 4.000
càrregues anuals de vi). Del relat d’aquest
sindicat en destaquen dues qüestions: com
varen aconseguir finançament per construir
un celler (obra de Cèsar Martinell) gràcies al
suport d’un alcalde republicà que l’any 1918
va instituir una caixa d’estalvis municipal; i la
neutralitat política que, tot i l’origen rabassa-
ire dels seus dirigents, va mantenir al llarg del
període i, molt especialment, durant la II
República. Una neutralitat que ens posa
sobre la pista d’una entitat sindical que, tot i
la confrontació i el context, probablement
havia optat per una orientació més empresa-
rial que d’altra mena.

El llibre de Jordi Planas sobre el coope-
rativisme a la comarca d’Igua lada és una
referència important per a l’estudi d’un dels
moviments socials més originals i importants
del primer terç del segle XX. S’afegeix a una
recerca de llarg recorregut que el mateix
autor ha anat desenvolupant des de l’apari-
ció, l’any 1991, d’una monografia sobre la
Cambra Agrícola del Vallès i que va continu-
ar amb una tesi doctoral sobre l’associacio-
nisme dels propietaris rurals (2005), amb la
publicació de Els propietaris i l’associacionis-
me agrari a Catalunya (1890-1936) dins la
Biblioteca d’Història Rural i amb una mono-
grafia recent sobre la dinàmica associativa i
la conflictivitat social a Hostalets de Pierola
(també Anoia), elaborada conjuntament amb
Francesc Valls. 

Enric Saguer
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notes de lectura 
a l’entorn de la Biblioteca d’Història Rural

En els darrers anys, la publicació dins la
col·lecció Estudis de la Biblioteca d’Història
Rural dels llibres de Pere Gifre (Els senyors
útils i propietaris de mas i Delmes, censos i
lluïsmes) i aquest de Gabriel Jover i Jerònia
Pons ha permès recuperar, des d’una òptica
renovada i amb una sòlida base empírica, el
debat sobre la transició del feudalisme al
capitalisme, altrament conegut com a debat
Brenner. Mentre els treballs de Gifre aborden
el fenomen per a la Catalunya Vella, el llibre
objecte d’aquesta ressenya s’ocupa de l’illa de
Mallorca. Al Principat, la fi de la servitud
pagesa, la consolidació del domini útil de la
terra i el reforçament de l’administració reial en
el decurs del segle XVI afavoriren un important
procés de diferenciació social en el si de la
pagesia. Això va significar el sorgiment de
noves categories socials pageses com ara la
dels senyors útils i propietaris de mas –grup
que es troba en l’origen dels hisendats dels
segles XVIII i XIX– o la dels masovers,
arrendataris parcers de masos. En bona part,
el cas català descrit per Gifre desmenteix un
dels trets definitoris del model Brenner en la
mesura que ni estaríem davant del sorgiment
d’un model agrari basat en les grans
explotacions agràries ni s’hauria produït
l’aparició d’un estrat d’arrendataris capitalistes
que les gestionessin mitjançant mà d’obra
assa lariada. 

Per contra, el cas mallorquí es caracte-
ritzà pel sorgiment, entre els segles XV i XVI,
d’una classe terratinent propietària d’extensos
patrimonis organitzats en grans explotacions
agràries –anomenades possessions– gestio-
nades per arrendataris rurals i treballades per
mà d’obra assalariada. Sens dubte, es tracta
d’un model que s’assembla molt més al plan-
tejat inicialment per Robert Brenner i que
altres estudis a nivell regional han identificat
per al mateix moment en altres àrees de l’oc-
cident europeu (nord de França, Itàlia septen-
trional i meridional, Andalusia occidental).
Tanmateix, tradicionalment la historiografia
que s’ha ocupat del cas illenc ha vist aquesta
nova estructura de la propietat i les seves for-
mes de gestió –arrendaments a curt termini–
com un fre a la innovació agrària. 

El llibre que ens ocupa pretén posar en
discussió la visió tradicional sobre la formació
i consolidació de la nova estructura agrària
sorgida a Mallorca a cavall dels segles
baixmedievals i moderns i, alhora, contribuir a
un millor coneixement del procés de transició
al capitalisme a l’Europa meridional. A partir
d’un recull d’assaigs en forma de capítols,
Jover i Pons aborden aquest seguit de
qüestions referides a la història agrària
mallorquina centrant el focus de la seva
recerca en el territori de tres viles situades al
llevant de l’illa: Artà, Manacor i Sant Llorenç
des Cardassar. Es tracta d’una àrea que, des
del moment de la conquesta, havia estat
clarament agroramadera però que a partir

dels primers segles moderns va seguir dues
trajectòries divergents. Mentre que a Artà
s’avançarà cap a una especialització en el
conreu de l’olivera i la producció d’oli per
abastir mercats internacionals, l’àrea
manacorina i de Sant Llorenç s’anirà
decantant progressivament cap a una
agricultura cerealista, fonamen talment
bladera. La recerca que fonamenta els
diferents capítols és un treball de microanàlisi
d’alguns grans patrimonis de la zona, a partir
de documentació notarial però també a partir
dels arxius particulars d’algunes de les
principals famílies terratinents de l’illa.

A banda d’un primer capítol a mode
d’introducció en el qual es planteja l’objecte
d’estudi, el context espacio-temporal i les fonts
documentals emprades, el llibre s’estructura
en cinc capítols més. El segon capítol intenta
reconstruir la cronologia i les causes del
procés de formació de la gran propietat
mallorquina, tot suggerint que aquesta hauria
estat el resultat d’un procés deliberat,
conscient i suposadament atractiu per part de
la classe terratinent dels segles XV i XVI. El
tercer capítol, continuació del segon, se centra
en com i per què la renda de la terra
esdevindria clau en la reproducció dels grans
patrimonis agraris, prenent com a exemple el
cas de la casa Ballester de Togores. La resta
de capítols aborden, des d’angles diversos, el
debat sobre si l’estructura de la propietat i els
models de contractació agrària basats en
l’arrendament a curt termini impedien
qualsevol possibilitat d’innovació agrària. El
quart capítol proposa una nova visió del
procés de formació de les possessions
mallorquines, tot vinculant-lo als processos
d’ampliació de la superfície cultivada al llarg
del segle XVI. Així mateix, aporta dades que
posen en qüestió la suposada immutabilitat
tècnica a les possessions cerealistes, fet que
permet una visió més oberta pel que fa a les
possibilitats d’intensificació i especialització
dels cultius que s’oferien en aquest tipus
d’explotacions.

El cinquè capítol, elaborat a partir de
documentació comptable, aborda aspectes
relacionats amb l’organització de la producció,
la demanda de treball i l’evolució dels costos
laborals en les possessions cerealistes de
diversos convents mallorquins. En conjunt, el
que s’hi pretén és comprendre les diverses
estratègies que podien emprendre els
terratinents per tal de millorar els seus guanys,
tenint en compte els marges de millora que
podien oferir la tecnologia a l’abast i les
condicions agroambientals de la zona. El
darrer capítol estudia els canvis en la gestió i
la difusió de la contractació agrària i l’evolució
de la renda de la terra, pel tal d’esbrinar fins a
quin punt les condicions contractuals
imposades pels terratinents i l’increment de la
desigualtat en la distribució del producte –els
autors ho qualifiquen de triomf immoderat de

JOVER AVELLÀ,
Gabriel i PONS
PONS, Jerònia
Possessions,
renda de la terra
i treball
assalariat. L’illa
de Mallorca,
1400-1660
Biblioteca d’Història Rural
(Col·lecció estudis, 15)

Girona: Associació d’Història
Rural; Centre de Recerca
d’Història Rural; Documenta
Universitaria, 2012, 367
pàgs.
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la renda de la terra– podien frenar processos
d’innovació agrària. 

En definitiva, estem davant d’un conjunt
d’assaigs fruit d’una sòlida recerca que,
emprant diferents estratègies d’aproximació,
aporta llum sobre el procés de configuració
d’una nova estructura agrària a Mallorca
durant l’època moderna. Es tracta de fer
visible la complexitat del procés i, sobretot, la

diversitat de trajectòries que s’hi donaren i que
configuren un mosaic de situacions ben
divers. Sens dubte, es tracta d’una obra
important que contribuirà a revisar aspectes
cabdals de la història agrària illenca i, alhora,
del procés de transició del feudalisme al
capitalisme en l’àmbit de l’Europa
mediterrània.

Josep Colls

l’Associació

Josep Canal i Roquet, el senyor Canal,
ha estat, no hi ha dubte, un representant molt
important d’allò que s’ha anomenat com la
«societat civil» que en aquest país nostre s’ha
fet sentir contínuament en tota mena de
qüestions relatives a afers culturals d’una o
altra mena. Com molts altres membres de la
seva generació, el senyor Canal tingué, a
partir d’un moment determinat de la seva vida,
ganes de participar decididament i des de dins
en recerques històriques (o historicoarqueolò -
giques) amb voluntat de conèixer amb més
profunditat i de manera directa aspectes que
considerava poc treballats o encetant camins
que per diverses raons no havien estat
fressats o ho havien estat insuficientment. Tal
com és sabut i com intentarem resumir en
aquest escrit, els seus treballs han estat d’una
notable importància des de perspectives i
òptiques ben diferents. 

Els seus interessos han tingut un doble
direcció amb tres camins, tal com intentarem
explicar tot seguit. La primera activitat a la qual
dedicà moltes energies i uns quants anys se
centrà en la prehistòria, des d’una important
plataforma ciutadana que s’anomenà
Associació Arqueològica de Girona, que va
néixer vers el 1970 i de la qual fou soci
fundador i un dels puntals durant l’etapa de
més intensa activitat i de més presència
pública. El senyor Canal i un grup eficient i
fidel d’amics i col·laboradors es van interessar,
a través de prospeccions realitzades al Puig
d’en Roca i en d’altres estacions dels entorns
de Girona, de la Selva i d’altres indrets de les
comarques costaneres del país, per una

modesta indústria lítica que es va considerar
que era pròpia de les cultures més remotes
del paleolític inferior. Les seves troballes no
van merèixer un reconeixement immediat,
atesa la dificultat d’acceptar unes cronologies
tan altes a través d’objectes modestos i, fins
aleshores, desconeguts en aquestes latituds.
Davant d’aquesta situació i convençut de la
importància dels descobriments realitzats i de
les possibilitats que s’obrien per a la
prehistòria catalana, el senyor Canal entrà en
contacte directe amb Henry de Lumley, els
prestigiosíssim prehistoriador francès que va
ser a Girona analitzant directament les
troballes i els jaciments i que va certificar la
realitat de la descoberta i la seva importància.
En aquells anys s’incorporà al grup Eudald
Carbonell, que començà a formar-se en
l’amistat i el mestratge del senyor Canal.

Quan considerà que aquesta primera
activitat de recerca ja estava ben encarrilada,
després d’haver publicat juntament amb
Carbonell la monografia El paleolític inferior a
Catalunya, deixà completament de banda
aquest punt d’interès per centrar-se en altres
camps ben diferents.

A partir d’aquell moment, que situaríem
dins de la novena dècada del segle XX, dirigí
les seves recerques, el seu interès, devers la
història medieval del nostre país, amb una
doble direcció: la gran revolta remença de la
baixa edat mitjana i, de retruc, l’estudi detallat
de la vall d’Hostoles i de Sant Feliu de
Pallerols, i la història sobretot urbana de la
ciutat de Girona. És en aquest darrer punt en

Fotografia: Ajuntament de Girona.
CRDI (David Quintana)

EN REcORD DEL SENyOR JOSEP cANAL I ROQUET

Josep Canal i Roquet va participar des dels seus inicis en l'Associació
d'His tòria Rural. El seu interès per la història de la pagesia catalana va
quedar palès en l'entrevista «Josep Canal i Roquet, investigador dels
remences»; publicada en el Mestall núm.2, el novembre de 1999.
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què em centraré des d’ara mateix després
d’aquesta introducció, potser massa llarga
però que m’ha semblat absolutament
necessària. 

Els orígens de moltes coses, de moltes
activitats, són de vegades imprecisos i sovint
és ben difícil fixar-ne l’inici. Quan vaig entrar
en contacte amb el senyor Canal, molt a les
darreries dels anys vuitanta del segle passat
(potser 1988?), ja posseïa un arxiu
documental extraordinari amb uns quants
centenars, potser milers, de documents
fotocopiats o resumits que acabaven
convertint-se en unes fitxes estandarditzades,
ordenades cronològicament on s’aplegaven
dades relatives a la ciutat, bàsicament dades
topogràfiques. Explicava contínuament que
aquell imponent material era una mostra de la
bona voluntat i l’estima dels seus amics, els
diferents directors dels arxius gironins.
mossèn Josep Mª Marquès, del Diocesà,
mossèn Jaume Marquès, primer, i Gabriel
Roura, després, del de la Catedral, Pep
Matas, de l’arxiu de sant Josep, Joan Boadas,
del municipal. Recordava, també amb
nostàlgia, la coneixença de Frederic Udina,
aleshores director de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, que li proporcionà material i ajuda
que valorava especialment. Van ser també els
seus mestres en l’aprenentatge de la
paleografia, que feia possible que pogués
llegir i transcriure aquells documents per
poder-los fer servir. Si hi havia dificultats,
només havia de demanar ajuda. Recordo en
les nostres jornades de treball algunes tardes
a la seu de l’Associació Arqueològica la visita
de mossèn Jaume Marquès per parlar de
qüestions de topografia urbana, o les de
mossèn Josep Mª Marquès, que li portava un
patracol de fitxes noves amb la seva lletra
menuda que conformen una part important de
l’arxiu general. Insistia sempre que sense
l’ajuda desinteressada de tota aquella gent i
de molts altres, ben poc hauria pogut fer. En
èpoques molt més recents, aquests darrers
anys, quan parlàvem de la gènesi del projecte,
pensava que potser ara tot allò hauria estat
més complicat, més difícil de tirar endavant.

No sé si el senyor Canal tenia clar què
volia fer. No ho crec pas. Li interessava
aprofundir en el coneixement detallat de la
forma de la ciutat però sense acabar de
concretar com i quan.

Un fet important serví de punt de partida
i acabà justificant la creació d’aquell imponent
arxiu que de moment era complicat d’utilitzar.
Joaquim Nadal, aleshores alcalde de la ciutat,
que coneixia l’interès del senyor Canal per
aquestes qüestions de topografia urbana, va
proporcionar-li una còpia completa de l’estima
de 1535, un document extraordinari que
aleshores ell no podia estudiar però del qual
reconeixia la importància i les possibilitats.
Aquest és, segons pensem, el moment en

què es produí un canvi en la direcció de
l’activitat que realitzava el senyor Canal i que
va posar en moviment una màquina que
encara no s’ha aturat. Amb l’ajuda puntual
d’algun dels seus amics de l’associació, va
convertir l’estima en un enorme plànol de la
ciutat de Girona d’una absoluta precisió que
feia possible, com si es tractés d’una
instantània, veure la ciutat tal com era en
acabar el primer terç del segle XVI. 

Devia ser en aquest moment quan vam
entrar en contacte. Es devia plantejar algun
problema de localització i li devia semblar que
l’opinió d’un arqueòleg podia ajudar a
resoldre’l. A partir d’aquell moment, una tarda
(o un matí) a la setmana, ens reuníem a la seu
de l’associació per resoldre qüestions, per
comentar documents, per intentar situar en un
plànol les dades conegudes. No era encara
una cosa pautada ni sabíem gaire bé on
volíem anar, però ja intuíem les possibilitats
d’aquell treball si érem capaços de concre- 
tar-lo, de fer-lo visible. L’any 1991 ja ho teníem
molt més clar. L’ambició de la recerca exigia
ampliar-ne l’equip. S’hi incorporaren Eduard
Canal i Jordi Sagrera, que han permès trobar
l’equilibri i poder sostenir una activitat de llarg
recorregut sense aturades. En favor de la
nostra activitat, hauríem de recordar la
publicació per part de l’ajuntament de la ciutat
i del Col·legi d’Arquitectes de la demarcació,
de l’Atles de la ciutat de Girona, en què
s’aplega una extensa col·lecció de plànols de
la ciutat des de finals del segle XVII (no n’hi ha
d’abans o no són coneguts) i que ha estat
d’una gran utilitat, la publicació de grans
repertoris documentals d’època medieval i la
publicació de nombroses tesis doctorals que
han multiplicat per molt les dades i la seva
qualitat. 

Aleshores vam perfeccionar el nostre
mètode de treball i començàvem a conèixer
amb certa profunditat l’evolució de la ciutat i
d’alguns dels seus sectors, però encara calia
fer el pas devers la publicació. De fet, no
acabàvem de trobar el moment. De bell nou
va caldre la intervenció de Joaquim Nadal per
tal que féssim el pas. Posà data al lliurament
d’un original dedicat al call jueu de la ciutat, un
opuscle que es presentà el mes de juliol de
1995 i que té l’interès de ser el primer
lliurament d’una sèrie de deu volums fins ara,
que repassen i fan renéixer l’evolució de la
forma urbis Gerundae des de la seva fundació
fins a l’estima de 1535. 

La publicació el 2010 de l’Atles d’història
urbana de Girona. Segles VI aC-XVI, va ser per
a ell com una conclusió perfecta de la tasca
iniciada feia ja uns quants anys. Pensava que
la tasca realitzada beneficiava una mica
tothom.

Josep Maria Nolla
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BEQUES I PREMIS

Beques de Recerca del Patronat Francesc
Eiximenis 2014. Per a projectes de recerca
inèdits sobre l’àmbit territorial de les comarques
gironines, en el camp de les humanitats o de les
ciències socials i en el camp de les ciències de la
vida, de la terra o del medi. Dotació: 4.500 euros
cadascuna. Termini de presentació de sol·licituds:
del 3 de febrer al 31 de març de 2014. Més infor-
mació: www.ddgi.cat/eiximenis; a/e:
eiximenis@ddgi.cat

Premis Llibreria Serret de Literatura
Rural. Amb la finalitat de promoure la creació lite-
rària relacionada amb el territori. Dotació: 1.500
Euros per a cadascun dels premis Literatura
Rural en català i en castellà (ja sigui narrativa o
assaig); 500 euros per al premi Literatura rural en
aragonès; 1.500 euros per al Premi al millor
Àlbum Il·lustrat Infantil Rural en català, castellà o
anglès. Termini de lliurament: 23 de maig de
2014. Més informació: www.serretllibres.com 

III concurs de curtmetratges de temàtica
rural, Mostremp 2014. Tremp, 22, 23 i 24 d’a-
gost del 2014. Els curtmetratges que es presentin
hauran de tenir una relació directa amb el món
rural en el sentit ampli de la paraula. Termini
d’inscripció: 7 d’abril de 2014. Imports: 2.000
euros de premi atorgat pel jurat de la mostra;
1.000 euros que adjudicarà el públic del festival
en votació secreta. Més informació:
mostremp@gmail.com; Associació Mostremp,
amics del cinema de Tremp, Centre Cívic
Tarraquet, Cr. Alcalde Josep Rosell, 8-10, 25620
Tremp.
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18 d’octubre de 2013
Pere Benito i Monclús (Universitat de Lleida),
Imperi, Flandes i Catalunya. Perspectiva
comparada de les polítiques sobiranes contra
la carestia a l’Europa medieval.

15 de novembre de 2013
Roland Viader (CNRS Toulouse), Les rotations
culturales en Europe de l’antiquité au XIXe siècle.

13 de desembre de 2013
Jordi Morelló Baget (Institució Milà i Fontanals,
CSIC), Origen i evolució d’una sucursal de la
Cambra Apostòlica: la col·lectoria d’Aragó des
dels seus inicis fins al segle XV.

10 de gener de 2014
Juan Antonio Bonachía Hernando (Universidad
de Valladolid), Política urbanística y ejercicio
del poder en las ciudades castellanas de la
baja Edad Media.

14 de febrer de 2014
Francesco Panero (Università degli Studi di
Torino), Comuni e borghi franchi nell’Italia
centro-settentrionale (secoli XII-XIV).

14 de març de 2014
Ágata Ortega Cera (Universidad de Málaga),
El papel de los judeoconversos en la Hacienda
Regia Castellana (s. XV): desterrando viejos mitos.

4 d’abril de 2014
Manuel Sánchez Martínez (Institució Milà i
Fontanals, CSIC), ¿Por qué estudiamos la
fiscalidad medieval? Algunas reflexiones.

9 de maig de 2014
Maryanne Kowaleski (Fordham University),
Gossip, Gender, and the Economy: The Origins
of Scolding Indictments in Medieval England.

L’assistència a aquest seminari permet convalidar
0,5 crèdits de reconeixement acadèmic per la UdG.

10è Seminari d’història medieval
curs 2013-2014

11 d’octubre de 2013
Revisitant els debats sobre la parceria i sobre la
rabassa morta: és la parceria un contracte agrari
ineficient? Samuel Garrido (Universitat Jaume I)

15 de novembre de 2013 
La formación de villas y pueblos en la frontera sur
interoceánica (1700-1860). Derechos por la tierra,
poblamiento y relaciones de poder. Marina
canedo (Universidad Nacional del Mar del Plata)

20 de desembre de 2013
La crisi vitícola del començament del segle XX al
Llenguadoc i a Catalunya. Jordi Planas Maresma
(Universitat de Barcelona)

17 de gener de 2014 
Entre senyors i pagesos: el terme castral de
Subirats a les darreries de l’Edat Mitjana. Ivo Elies
Oliveras (Universitat de Barcelona)

14 de febrer de 2014
La mobilitat geogràfica al Baix Empordà durant la
segona meitat del segle XIX. Josep Portell (Centre
de Recerca d’Història Rural, UdG)

7 de març de 2014
Productes i actors del comerç a través dels
Pirineus a l’època moderna. Patrici Poujade
(Universitat de Perpinyà-Via Domitia)

11 d’abril de 2014 
Una àrea pobra en una regió rica? L’altra regió de
Girona: Besalú, 1750-1850. Albert Serramont-
many (Centre de Recerca d’Història Rural, UdG)

9 de maig de 2014 
El projecte “Cinc segles de matrimonis i l’estimació
contínua de les poblacions de l’àrea de Barcelona,
1451-1900”. Anna cabré (Centre d’Estudis
Demogràfics, Univ. Autònoma de Barcelona)

Aquest cicle forma part dels tallers de Recerca del
Màster d’iniciació a la Recerca en Humanitats.
Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura (UdG,
Facultat de Lletres). També dóna dret a 0,5 crèdits
de reconeixement acadèmic per als estudis de
grau de la Facultat de Lletres.

Totes les sessions s’inicien a les 16 h a la sala de
l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de
Girona (Facultat de Lletres. Plaça Ferrater Mora, 1.
17071 Girona. Tel. 972 41 89 45). Les sessions
són gratuïtes i no cal inscripció prèvia. 

Amb el suport del MICINN: projecte de recerca
HAR2011-25077/HIST.

Seminaris d’història rural curs 2013-2014
Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona

Organitzat pel Grup de Recerca consolidat Renda Feudal i Fiscalitat a la Catalunya Baixmedieval, la
Institució Milà i Fontanals (CSIC), el Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica de
la Universitat de Girona) i els projectes de recerca Mercado financiero y pequeñas ciudades en la
Cataluña nororiental de los siglos XIV y XV (ref. HAR2011-27121) y Financieros al servicio del poder en
la Corona de Aragón (s. XIV-XV): métodos, agentes, redes (ref. HAR2011-24839)
Coordinadors: Lluís To Figueras, Pere Ortí Gost i Pere Verdés Pijuan
Lloc de realització: Facultat de Lletres de la UdG (Pl. Ferrater Mora, 1, Girona). 
Horari: Divendres, a les 11 h.

Aquest seminari, organitzat pel Grup d’Història de les
Societats Rurals de la UdG, s’emmarca en el si del projecte
HAR2011-25077, Processos d’empobriment i enriquiment
en societats rurals. Una via d’anàlisi de les dinàmiques
socials en la Història, finançat pel Ministeri de Ciència i
Innovació, i en la Xarxa internacional CRICEC (Crises and
Change in the European Countryside). 
El seminari vol reunir treballs de diferents regions que ana-
litzin processos de mobilitat social i mobilitat geogràfica en
diferents períodes històrics, que poden abraçar des de l’è-
poca medieval fins al segle XIX. Es prioritzaran els treballs
que reuneixin algunes d’aquestes característiques: 
1. Recerques que tractin simultàniament les problemàti-

ques de mobilitat social i mobilitat geogràfica.
S’admetran tant les recerques entorn dels factors
socials que impedeixen el moviment de la població
–per exemple, en l’època medieval, entorn del proble-
ma de la servitud– com aquelles que estudiïn proces-
sos migratoris –també els temporals– clarament asso-
ciats a processos d’empobriment o enriquiment de
grups socials.

2. Recerques que busquin relacionar els processos de
mobilitat social –ascendent o descendent– o de mobi-
litat geogràfica –també la temporal– amb processos de
canvi social estructural. Seran especialment benvingu-
des aquelles recerques que explorin noves metodolo-
gies per tal de capturar els moments crucials d’aquests
processos de canvi, que molt sovint es realitzen silen-
ciosament. 

3. Recerques sobre canvis en la residència per raons
familiars o matrimonials i, per tant, com a estratègies
de reproducció social. Serà especialment interessant
explorar el sentit –ascendent o descendent– de la
mobilitat social –tant de les dones com dels homes–
que implica el canvi de domicili i comparar societats
amb diferent règim hereditari.

Tots aquells investigadors interessats en presentar alguna
comunicació en aquest seminari haurien d’enviar un
resum i un títol abans del 7 de març a Rosa Congost:  
rosa.congost@udg.edu.

Convocatòria per a participar en el xxvi Seminari d’Història Econòmica i Social (Girona,
2-3 juliol 2014): Mobilitat social i mobilitat geogràfica en societats rurals (segles xiv-xix)
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