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Del 7 al 10 de setembre de 2015 la
Facultat de Lletres de la Universitat de
Girona es va convertir, tal com estava pre-
vist, i com s’havia anunciat en els anteriors
números del Mestall, en la capital mundial
de la recerca en història rural. Les tasques
de preparació del congrés, que havien tin-
gut ocupats els membres del Centre de
Recerca d’Història Rural de la Universitat
de Girona força mesos, van culminar amb
un èxit indiscutible, tant des del punt de
vista científic com des del punt de vista
logístic. Tot això ha consolidat el CRHR
com un centre de referència internacional
en la recerca històrica. 

La conferència, presidida pel quadre
de Joan Miró La Masia, va reunir prop de
400 investigadors procedents de 34 països
diferents, tal com reflecteix el gràfic que
representa els orígens dels 438 signants
dels papers acceptats. Per tal de fer més
visibles les connexions amb el territori, tots
els assistents van rebre, a més d’una mot-
xilla, el programa del congrés i altres mate-
rials, un número extraordinari del Mestall
publicat en llengua anglesa, així com un
exemplar del llibre The catalan Mas.
Origins, transformations and the end of an
agrarian system, que recollia, en anglès, la
secció dedicada al mas del llibre L’organit-
zació de l’espai rural a l’Europa mediterrà-

nia: masos, possessions, poderi, editat el
2003 per Rosa Congost, Giuliana Biagioli i
Gabriel Jover, dins la Biblioteca d’Història
Rural. A la sala de la recepció es van expo-
sar un conjunt de fotografies d’Àngel Prat,
en la seva major part del Berguedà. Les
fotografies d’aquest autor també van servir
per il·lustrar el programa, de 250 pàgines,
que recollia els resums dels centenars de
comunicacions presentades.

Es tractava de la tercera conferència
que se celebrava amb l’objectiu d’aplegar
estudiosos de diferents països europeus.
La primera s’havia celebrat a Brighton del
13 al 16 de setembre de 2010 i la segona a
Berna del 19 al 22 d’agost de 2013. Aques-
ta darrera havia estat la primera Con-ferèn-
cia promoguda per l’EURHO (Euro-pean
Rural History Organization), que s’havia
constituït durant la primera. En la constitu-
ció, Richard Hoyle va ser nomenat presi-
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l’Associació d’Història Rural
convoca el
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curs 2015 - 2016
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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-
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economia, població, emigracions, his-
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Dotació: 600 euros per als estudiants
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qual estudiïn.

Termini de presentació: 30 d’abril de
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www.ddgi.cat/historiarural/
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dent, i Rosa Congost, coordinadora del
CRHR, juntament amb Leen Van Molle, de
Lovaina, van ser nomenades vicepresi-
dentes. En els estatuts de l’Associació
també va quedar clar que, en la Junta, hi
hauria un representant de cadascuna de
les cinc àrees geogràfiques en què es va
dividir el mapa europeu, així com repre-
sentants de les associacions d’història
rural que s’hi volguessin inscriure. Entre
aquestes hi va ser, des dels inicis, la
SEHA (Societat Espanyola d’Història
Agrària) i, també, la British Agricultural
History Society, organitzadora de la Rural
History 2010 Conference, a Brigthon, i la
Swiss Rural History Society, organitzado-
ra, juntament amb els Archives of Rural
History de Berna, de la Rural History 2013
Conference, a la capital suïssa. A Berna,
el comitè científic de l’EURHO va aprovar
el caràcter biennal dels congressos, així
com la proposta, presentada conjunta-
ment per la SEHA i el Centre de Recerca
d’Història Rural de la UdG, d’organitzar la
conferència de l’any 2015 a Girona.
Restava en mans d’aquest centre, doncs,
consolidar una iniciativa en què s’havien
abocat molts esforços, per part de gent
procedent de molts països, des de feia
molts anys. Els seus membres eren cons-
cients, a més, que la seva consolidació
com a centre internacional de referència
depenia de l’èxit de l’aventura en què s’a-
cabaven de comprometre.

De fet, Girona havia estat present en
el punt d’arrencada del que acabarà
essent l’EURHO, que podem situar l’any
2005, amb l’obtenció de l’Acció Europea

COST A 35 PROGRESSORE, liderada
per Gerard Béaur, en la qual van participar
representants d’una vintena de països.
Girona hi va participar activament, ja que
la professora Rosa Congost va ocupar
una de les vicepresidències, juntament
amb Jürgen Schlumbohm. Fruit d’aquella
acció ha estat la publicació de la col·lecció
de llibres «Rural History in Europe»
(Brepols), que a hores d’ara ja compta
amb una quinzena de títols publicats. Va
ser durant la Final Conference de l’Acció,
organitzada a Girona l’any 2009, quan es
van anunciar les dues iniciatives que
havien de consolidar l’associacionisme
europeu dels historiadors de les societats
rurals: l’organització, per part de la British
Agricultural History Society, de la Rural
History Conference 2010, a Brighton, i la
decisió de tirar endavant una Associació
Europea d’Història Rural, l’EURHO
(European Rural History Organization) –el
projecte de la qual seria presentat en
l’Assemblea celebrada a Brigthon; i els pri-
mers estatuts oficials, aprovats després a
l’Assemblea de Berna–. La conferència de
Girona havia de servir per mostrar a tota la
comunitat internacional acadèmica el bon
ritme d’aquella associació, que ja havia
donat bons resultats a Brighton i a Berna.

Seguint la tònica de les conferències
anteriors, el programa de la conferència
es desenvolupà durant els quatre dies en
sessions simultànies. El comitè científic va
aprovar l’organització de 71 panells temà-
tics, alguns dels quals —en els casos en
què hi havia més de 5 papers— es van
haver de desdoblar en dues sessions.
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Cada sessió ocupava una franja de dues
hores. Si la consolidació de l’EURHO pas-
sava per aconseguir més participants que
en les dues conferències anteriors, el
repte va ser superat amb escreix. Enfront
de les 58 sessions celebrades a Brigthon,
que ja havien augmentat a 76 a Berna, a
Girona es van desenvolupar 94 sessions,
el contingut de les quals es pot veure en el
programa i en la pàgina web del congrés.
Pel que fa al nombre de participants que
figuren en els programes de les tres con-
ferències, aquest va de passar de 249 a
Brighton i 286 a Berna, a 438 a Girona. 

Es va fer necessari disposar de vuit
aules per poder programar vuit sessions
simultànies. La majoria de les sessions
van comptar amb quatre participants
cadascuna, la qual cosa va permetre que
els participants poguessin exposar els
seus papers i que hi hagués temps per al
debat. En les poques sessions que van
arribar a tenir sis papers, els coordinadors
de la sessió van haver de tenir especial
cura de controlar el temps. 

En termes qualitatius, també hi va
haver progressos respecte de les confe-
rències anteriors. En termes generals, els
continguts de la conferència es van obrir
més. L’organització valora molt especial-
ment que almenys cinc dels panells trac-
tessin específicament sobre l’època
medieval i que quatre tractessin sobre
l’Amèrica Llatina —haguessin estat cinc si
no se n’hagués cancel·lat un sobre
Brasil—. Els membres del Centre de
Recerca d’Història Rural també van jugar
un paper important en aquesta ampliació
temàtica.

Els títols de les sessions proposades
pels membres del Centre poden servir d’e-
xemple per entendre l’amplitud temàtica
de la conferència i de l’activitat científica:
Lluís To i Pere Ortí, professors d’història
medieval de la UdG, van ser els organitza-
dors del panell 52, que portava per títol
Credit and Consumption in the Late
Medieval countryside. Es va haver de divi-
dir en dues sessions: en la primera, hi van
participar Pau Viciano, Pere Ortí i Xavier
Marcó, Elvis Mallorquí i Albert Reixach. En
la segona, els papers van correspondre a
Carlos Laliena, Lluís Sales, Lluís To,
Judicaël Petrowuste, Hilario Casado i
David Carvajal de la Vega. Per la seva
banda, la professora de la UdG i membre
del centre Núria Sala va organitzar, junta-
ment amb Mirian Galante i Daniela
Marino, el panell 64, titulat Citizens and
Corporations: Equalities and Inequalities
on the definition of the Land Property in
the liberal State in Latin America (s. XIX-
XX). El panell també es va dividir en dues
sessions. En la primera, hi van participar

Aquiles Omar Ávila, de Mèxic, i Maria
Fernanda Barcos, de l’Argentina, a més
de Marian Galante. La segona va comptar
amb la participació del peruà Renzo
Honores, les mexicanes Daniela Merino i
Elisa Speckman, a més de la mateixa
Núria Sala. També va ser desdoblat en
dues sessions el panell 31, organitzat per
Rosa Congost, titulat: Neither elite nor
poor. Middle classes and social change in
countryside in historical perspective. Hi
van presentar les seves recerques els
següent membres del centre: Rosa
Congost, Rosa Ros, Enric Saguer, que
van presentar una comunicació col·lecti-
va, Ricard Garcia-Orallo, Antonio López
Estudillo, de la UdG. També hi van partici-
par amb les seves comunicacions Josep
Colomé, de la Universitat de Barcelona,
Antònia Morey, de la Universitat de les
Illes Balears, Sarah Holland, d’Anglaterra,
i Judit Tóth, d’Hongria. 

El CRHR també va contribuir a fer
més visibles les noves tecnologies en la
recerca històrica. En aquest sentit, podem
destacar l’organització, per part de
Massimiliano Grava, membre col·labora-
dor del CRHR, juntament amb Enric Tello,
de la Universitat de Barcelona, i del brasi-
ler Angelo Alves Carrara, del panell 4, titu-
lat: Use of GIS in Agricultural and
Landscape History: balance and perspec-
tives. En aquest panell, també desdoblat,
hi van participar Maria Soler, de la
Universitat de Barcelona, Emma Soy, de
la UdG, els italians Nicola Gabellieri,
Enrica Salvatori i Fabiana Susini, l’austrí-
ac Michael Neundlinger i l’eslovè
Aleksander Panjek. Per últim, la UdG
també va ampliar l’horitzó temàtic dels
interessos dels participants de la confe-
rència amb l’organització, per part dels
professors d’història de l’art Joan Bosch i
Francesc Miralpeix, del panell 37, titulat
Looking to the rural comunities from the
retable, que va comptar, a més de les
dues contribucions dels dos organitza-
dors, amb les dels italians Mauro Salis i
Maria Vittoria Spissu. 

A més dels 71 panells temàtics, l’or-
ganització va obrir un panell 72, tot fent
una crida als joves doctorands per tal que
presentessin les seves recerques al
mateix temps que convocava beques per
als joves. En total, es van concedir 15
beques a joves, la majoria dels quals va
presentar papers en les sessions per a
joves doctorands. Aquí van presentar
papers dos doctorands del CRHR, Albert
Serramontmany i Lluís Serrano. També es
va constituir un panell extraordinari, ano-
menat Open subject panel, que va perme-
tre acollir propostes que havien estat for-
mulades individualment, o bé propostes
de panells que van ser retirades perquè
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no comptaven amb un mínim de tres
papers. També en aquests casos, l’èxit de
participació i el d’assistència van ser nota-
bles. Entre aquests papers, es va presen-
tar el de Jackeline Velazco, de la
Universitat Catòlica del Perú i col·labora-
dora del CRHR.

El Centre de Recerca d’Història Rural
també va estar present en el panell 17,
organitzat per Gerard Béaur, titulat Crises
and Changes in the European
Countryside: Challenges, Achievements
and Doubts of the International Research
Network CRICEC (2012-2015), que va
servir per presentar els resultats de la
xarxa CRICEC, en la qual també està inte-
grat el CRHR, i va comptar amb la partici-
pació de Rosa Congost, a més de Leen
Van Molle, de Louvaina, Ulrich Pfister,
d’Alemanya, i els suecs Matts Olsson i
Patrick Svensson. Amb uns objectius simi-
lars, en el panell 61, titulat The long road
towards a new rural history synthesis and
comparison: Rural economy and society in
the North-Western Europe 1500-2000, i
organitzat pels belgues Erik Thoen i Leen
Van Molle, es van presentar els quatre
darrers volums col·lectius del CORN
(Comparative Rural History of the North
Sea Area). En aquesta sessió, molt con-
correguda, hi van participar els britànics
Bruce Campbell i Richard Hoyle, els bel-
gues Thijs Lambrecht i Leen Van Molle i
l’holandès Tim Soens.

En el marc del congrés, també es van
organitzar dues taules rodones, una sobre
la història agrària a la Península Ibèrica i
una altra sobre els museus de vida rural.
En la primera, hi van participar Lluís To,
del CRHR, que va presentar el centre i a
més va actuar com a moderador, Vicente
Pinilla, en nom de la SEHA, Enric Tello, de
la Universitat de Barcelona, que va parlar
dels darrers avenços en història ambien-
tal, i Miguel Cabo Villaverde, de la
Universitat de Santiago, que va presentar
els aspectes més innovadors en el terreny
de la història política del món rural con-
temporani. En acabar la taula rodona, va
tenir lloc l’acte de lliurament del Premi
Mestall a treballs de recerca de batxillerat

que des de fa tretze anys convoca
l’Associació d’Història Rural. D’altra
banda, la taula rodona sobre museus de la
vida rural va tenir com a moderador Jordi
d’Arquer i Terrasa, del Museu del Tractor
d’Època de Castellbisbal, i va comptar
amb la participació de Deborah Reid, com
a representant de la International
Association of Agricultural Museums i de
l’Association for Living History, Jordi
Llavina, del Museu de la Vida Rural de
L’Espluga de Francolí i, per videoconfe-
rència, Ollie Angus Douglas, del Museum
of English Rural Life, de Reading.

Cal subratllar que l’èxit científic que
estem ressenyant hagués estat més difícil
si no hi hagués hagut també un èxit logís-
tic. Les sessions es van desenvolupar
amb gran puntualitat, i aquí hi va haver la
clau de la bona marxa del Congrés. Els
dinars eren servits a la mateixa Facultat
de Lletres, a la capella de Sant Domènec,
especialment habilitada amb aquesta fina-
litat. A més, els conferenciants van tenir
l’oportunitat de dedicar la tarda del dime-
cres 9 de setembre a una sortida cultural.
Prop de la meitat dels participants s’hi van
acollir, i es van distribuir entre les quatre
opcions que se’ls va oferir: Besalú, coope-
ratives de l'Alt Empordà, Museu del Suro
de Palafrugell i sortida a Empúries. També
se’ls va oferir la possibilitat de sopar al
Mas Marroch de Vilablareix, del Celler de
Can Roca, i s’hi van apuntar 80 partici-
pants.

El dia abans, a l’Assemblea de
l’EURHO (European Rural History
Organization), Richard Hoyle, que havia
ocupat el càrrec de president des de la
seva fundació, va anunciar, en nom del
Comitè Científic, que Rosa Congost, actu-
al coordinadora del Centre de Recerca
d’Història Rural, ocuparia el seu càrrec
fins al 2017, any en què se celebrarà la
propera Rural History Conference, que tin-
drà lloc a Lovaina. Rosa Congost va voler
agrair, en les paraules que va pronunciar a
l’Assemblea, el treball de tots els mem-
bres del centre que havien participat en la
preparació del congrés, així com la
col·laboració de Jackeline Velazco, de la
informàtica Sílvia Garcia i del dissenyador
Marc Vicens, en les tasques d’organitza-
ció logística del congrés, però també —i
sobretot— al conjunt d’investigadors del
centre. I, així mateix, va manifestar la seva
especial satisfacció per allò que resultava
una evidència a tots els assistents: amb
aquest nomenament es reconeixia la llar-
ga tradició de recerca científica i d’interna-
cionalització del Centre de Recerca
d’Història Rural.

La redacció

portada
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Reunit el jurat del tretzè Premi
Mestall a treballs de recerca de batxillerat
convocat per l’Associació d’Història Rural,
constituït per Gabriel Jover Avellà, Marisa
Roig Simon i Rosa Ros, després de d’e-
xaminar els treballs presentats, acorda:

1. Valorar molt positivament la quali-
tat dels treballs presentats en aquesta
convocatòria.

2. Atorgar el premi Mestall a treballs
de recerca de batxillerat en la seva tretze-
na edició al treball «Carles Bosch de la
Trinxeria i l’hereu Noradell», presentat
amb el pseudònim «CORONELL». 

En la seva valoració, el jurat conside-
ra que l’autor/a ha sabut encertar en el
plantejament i desenvolupament de l’estu-
di. En valora positivament com ha relacio-
nat la temàtica de l’obra literària de Carles
Bosch i els canvis agraris que es produ-
ïren a final del segle XIX, particularment la
crisi de la fil·loxera. El jurat vol fer esment,

en particular, de la qualitat formal i estilís-
tica del text.

Oberta la plica, el premi correspon a
Mariona Ballart godoy, de l’Ins
Alexandre Deulofeu de figueres, essent
tutor del treball el professor Pere Gifre. 

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

4. Així mateix, el jurat vol fer menció
específica del treball presentat amb el títol
«Empremtes del passat. Memòria viva a
l’entorn de Riells i Viabrea» pel seu con-
tingut, la reconstrucció etnogràfica de
diversos aprofitaments forestals tradicio-
nals, i la seva qualitat, correspon a Mireia
Boix Pascual, de l’Ins Vescomtat de
cabrera d’Hostalric, essent tutor del tre-
ball el professor Andreu Guiu Puyol. 

Girona, 30 de juny de 2015

lliurament del 

13è Premi Mestall
AcTA DeL JURAT

El treball de recerca titulat «Carles
Bosch de la Trinxeria i L’Hereu Noradell,
de la ficció a la realitat» va ser dut a terme,
en la major part, l’estiu de 2014, i presen-
tat davant de tribunal el febrer de 2015.
Aquest treball parteix de la decisió de
realitzar una recerca propera, és a dir, que
l’epicentre d’aquesta fos l’Empordà. I així
va ser. Carles Bosch de la Trinxeria, l’au-
tor de la novel·la L’hereu Noradell (entre
d’altres), va néixer a Prats de Molló l’any
1831. Va viure tota la seva vida a la
Jonquera, on va morir, i va ser enterrat el
1897. L’Hereu Noradell també ens resulta
una novel·la propera pel que fa a la situa-
ció geogràfica: la major part de l’acció se
situa al Mas Noradell, al terme de
Masarac. 

Havent trobat la novel·la i l’autor,
només faltava trobar un objectiu pel tre-
ball. Aquest ha resultat ser el d’establir
una relació entre la realitat que Carles
Bosch de la Trinxeria va viure i la seva

novel·la, que ell considerava de caire
realista. Es tractava de saber si els llocs,
el temps, els fets històrics i la societat que
s’hi narraven eren realment la realitat de
finals del segle XIX. 

Per portar a terme aquest objectiu,
primer calia saber qui era Carles Bosch,
d’on venia i què el motivava a escriure.
Tota la informació trobada a través d’una
exhaustiva recerca per arxius i bibliote-
ques, buscant a les fonts primàries —per
falta de fonts fiables—, ha quedat plasma-
da en un arbre genealògic de l’autor i en
una ampliació de la pàgina de Viquipèdia
d’aquest i també de la novel·la en qüestió.

Després de realitzar l’apartat de lite-
ratura en general, va arribar el moment
d’endinsar-se plenament en la novel·la i
d’analitzar-la fil per randa: personatges,
temps, espai, narrador, argument i tema,
per tal de comparar-la amb la realitat de
l’autor i la resta de literatura del moment,

cARLes BoscH De LA TRInXeRIA I L’HEREU NORADELL, De LA
fIccIó A LA ReALITAT 
Resum del treball guanyador de la XIII convocatòria de Premi
Mestall
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Empremtes del passat és una compi-
lació de cinc vestigis antics, a l’entorn del
bosc i a l’entorn de la masia, propis de la
zona que engloba la subcomarca del Baix
Montseny i el Montnegre, tot atribuint pro-
tagonisme al municipi de Riells i Viabrea.
Les cinc empremtes estudiades són: els
pous de glaç i neu, el carboneig, les feixi-
nes i costals, les escombres de bruc i els
pallers. 

Els vestigis que es tracten en aquest
treball de recerca foren i originaren activi-
tats que en el seu temps tingueren una
gran importància econòmica, però que,
per diferents causes, al llarg dels anys
han estat substituïts per tècniques més
modernes. Les empremtes en qüestió for-
men part del patrimoni etnològic i cultural
de la zona estudiada; per aquest motiu,
he intentat fer un recull dels records que
persisteixen en la memòria de la gent, tot
documentant-los per poder preservar-los i
donar-los a conèixer, ja que formen part
de la nostra història, la qual forja el caràc-
ter d’un poble i permet projectar-nos al
món. 

Durant els segles XVII i XVIII, quan
s’estava patint la Petita Edat de Gel, es va
produir una gran proliferació de pous de
glaç i de neu al Montseny i als seus vol-
tants. El gel es va convertir en un produc-
te de primera necessitat; es conservava
en aquestes neveres per abastir-ne les
ciutats durant tot l’any. Els pous de glaç es

trobaven en cotes més baixes que els de
neu. Es tractava de pous excavats sota el
sòl amb les parets recobertes de pedra i
una volta exempta de pedra seca; un
exemple és el Pou de Ca n’Hosta, situat al
municipi en el qual se centra l’estudi,
Riells i Viabrea. Pel contrari, els pous i
poues de neu es trobaven en cotes supe-
riors als 1.000 metres. Actualment, al
massís del Montseny se’n troben nombro-
ses restes. 

En el segle XIX i primera meitat del XX
va haver-hi una gran producció de carbó
vegetal a les contrades del Montseny.
Aquest producte era emprat per cuinar i
escalfar les cases. Els carboners s’encar-
regaven del procés d’obtenció del carbó.
A bosc preparaven places carboneres, a
les quals hi feien piles de llenya, sobretot
d’alzina; després es cobria amb embalum
i fagell i feien cremar la carbonera durant
dues setmanes. Un cop el carbó vegetal
era rastellat i extret de la pila, es col·loca-
va en sàrries per després distribuir-lo i
vendre’l. 

També ressaltà l’aprofitament del
sotabosc durant el segle XIX i bona part
del XX; una activitat molt usual era la con-
formació de feixines de bruc i costals de
pi. Es tractava de feixos de branques d’a-
questes espècies, col·locades i lligades
amb molta manya, que servien per cremar
en forns de terrissa, forns de calç i forns
de pa. L’ús de les feixines i els costals es

eMPReMTes DeL PAssAT. MeMòRIA VIVA A L’enToRn
De RIeLLs I VIABReA 
Resum del treball amb menció de la XIII convocatòria de 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)

XI convocatòria
curs 2012-2013

elisabeth ferrer Moradell
(IES La Bisbal)

XII convocatòria
curs 2013-2014

Pol Xargay ferrer
(IES Pere Alsius de Banyoles)

XIII convocatòria
curs 2014-2015

Mariona Ballart godoy
(INS Alexandre Deulofeu de Figueres)

mestall12èpremi

2013-2014

que es trobava centrada a la ciutat de
Barcelona i distava de la de Bosch, molt
més tancada i conservadora.

Un altre apartat de gran importància
va ser l’apartat històric, en què es parla de
la societat i la política, però sobretot d’un
fet notablement rellevant en tot el treball,
el tema de la fil·loxera. La fil·loxera és el
desencadenant de la tragèdia de la famí-
lia Noradell; en la realitat va suposar la
ruïna de la gran majoria de pagesos amb
possessió de vinyes, no només de
Catalunya sinó de gran part d’Europa. 

Finalment, la conclusió a la qual s’ar-
riba és que Carles Bosch de la Trinxeria
va intentar fer una novel·la realista, ja que
temps i espai coincideixen amb la realitat.
Amb tot, pel que fa als fets i als personat-
ges, resulten ser totalment idealitzats per
l’autor, amb una manca notable de conflic-

tes i amb una fidelitat sagrada dels treba-
lladors cap a l’amo.

Mariona Ballart Godoy
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va veure substituït pels combustibles fòs-
sils i l’electricitat. 

Un altre dels usos antics del bruc és
la conformació d’escombres; per fer-ne,
s’utilitzava una espècie concreta: la bruga
(erica scoparia). Al barri de l’Estació de
Riells i Viabrea hi havia un negoci familiar
en el qual es fabricaven tres tipus d’es-
combres: les llargues, els manadets i les
típiques escombres emprades pels
escombriaires. L’activitat va durar fins els
últims anys de la dècada dels 90, amb l’ús
de plàstic i niló en la fabricació d’escom-
bres. 

Els pallers es realitzaven amb la
palla obtinguda després de dur a terme el
procés de sembra, sega i batuda. La sega
consistia en recol·lectar el cereal obtingut
i el procés de batre consistia en aixafar les
espigues per tal de separar el gra de la
palla. Els pallers servien per emmagatze-
mar la palla i així poder disposar d’aquest
producte durant tot l’any per alimentar el
bestiar. Finalment, es van veure substitu-

ïts per les bales fetes per embaladores
mecàniques. A Riells i Viabrea això va
ocórrer durant la dècada dels anys 60 i
70. 

Amb aquesta recerca, he pogut ado-
nar-me de la importància que té docu-
mentar els vestigis del passat quan enca-
ra en queda memòria viva, ja que, altra-
ment, es perd informació que forma part
de la història i del nostre patrimoni cultu-
ral. L’elaboració d’aquest treball també
m’ha aportat uns coneixements que s’allu-
nyen de la història i s’acosten a la part
més humana de les persones: he hagut
de parlar i tractar amb molta gent, sobre-
tot amb persones d’avançada edat, fet
que m’ha permès donar i rebre molta cali-
desa humana. Totes elles m’han fet partí-
cip del seu passat, de les seves memòries
i de les seves vivències, les quals m’han
permès documentar aquestes cinc
Empremtes del passat.

Mireia Boix

patrimoni 
Durant els darrers anys la Rioja ha

pres una empenta turística important a
redós del turisme del vi, atret per ser una
de les zones vinícoles més preuades del
món, i per les diverses iniciatives de reva-
lorització patrimonial de tot allò que té a
veure amb el vi. Un producte que, junta-
ment amb l’oli, ha marcat de forma
mil·lenària el devenir de tots els pobles de
la conca mediterrània. Una escapada a la
Rioja és, sens dubte, una bona destinació
per al coneixement de l’anomenada cultu-
ra del vi. Però, més enllà del conreu de la
vinya i el seu producte, la Rioja és també
una comunitat autònoma rica en art, histò-
ria i paisatge, com podrem copsar si pre-
nem alguna de les bones guies que exis-
teixen: Haro, Nájera, San Millán de la

Cogolla, Santo Domingo de la Calzada, o
Tricio són poblacions que mereixen una
visita si ens impulsen aquestes inquietuds. 

En aquest article, però, i atesa la
naturalesa del nostre butlletí, voldria fer
especial incidència en alguns aspectes
socials i humans, menys mediàtics i no tan
coneguts, que permeten aproximar-nos a
una societat rural allunyada de la vinícola
de la riba de l’Ebre. El sud de la comunitat
és una zona marcadament muntanyosa i
relativament aïllada, amb unes caracterís-
tiques físiques i climàtiques molt distants
d’aquelles a les quals associem la Rioja.
Es tracta d’una zona històricament molt
marcada per la ramaderia i la transhumàn-
cia, amb algunes valls de vegetació fron-
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El Centro de la Emigración Riojana.
Fotografia: Sergio Larrauri.

dosa i aigua abundant a la vora dels rius
Iregua, Leza i Najerilla. Un territori que, a
partir de la segona meitat del segle XIX
amb la crisi de la ramaderia i de la inci-
pient indústria tèxtil que havia vist néixer,
va iniciar un període de decadència, tan
sols atenuat mínimament els darrers anys
gràcies al turisme. 

L’èxode rural viscut de manera molt
especial a les comarques de Los Cameros
i Las Siete Villas pren protagonisme en un
equipament cultural a Torrecilla en
Cameros, un municipi cap de partit judicial
que va ratllar els 2.000 habitants a mitjan
segle XIX i que avui no arriba als 500, tot i
haver-se convertit en un agradable centre
d’estiueig. Tanmateix, és un poble extraor-
dinàriament dinàmic en iniciatives socials i
culturals, com ho demostra la concorregu-
da i exitosa Fiesta de la Solidaridad, que,
des de fa vint anys, s’organitza el 15 d’a-
gost. L’església de l’antic convent de la
Puríssima Concepció de Sant Francesc
acull des de 2008 el Centro de la
Emigración Riojana, una lloable iniciativa
del govern d’aquesta comunitat autònoma
no només per explicar el fenomen migra-
tori de la zona, sinó també per conèixer les
seves causes i les seves conseqüències, i
aprofitar les sinergies positives que al cap
de dècades els vincles amb els països d’a-
collida poden continuar generant en
àmbits socials i econòmics. Els lligams
entre la regió d’origen i les zones de des-
tinació de l’emigració es mantenen vius i
esdevenen font de riquesa. Torrecilla va
patir molt el fenomen migratori i avui és un
important nucli turístic, dues realitats coin-
cidents que justifiquen l’emplaçament de
l’equipament en aquest municipi. Val a dir
que és un centre que, amb la crisi, només
resta obert al públic els mesos de juliol i
agost, i la resta de l’any amb cita prèvia
per a grups de més de vint persones.

Els elements exposats donen testi-
moni d’un rigorós treball de recopilació i
documentació de materials donats per
diverses cases regionals establertes
arreu, i per protagonistes de la història o
els seus descendents. S’hi adverteix una
tasca de recollida de testimonis d’aquells
que un dia van haver d’abandonar la seva
terra a la recerca d’un futur millor. Darrere
del discurs museogràfic, hi ha també una
clara aposta de recuperació de la memò-
ria, i l’equipament és també un centre de
documentació de gran potencial. A la
vegada, un centre de dinamització com
aquest contribueix a dotar el món rural
d’un espai de trobada cultural. Per això, el
muntatge expositiu es completa amb
exposicions temporals, xerrades, tallers
infantils, etc. Val a dir, també, que el per-
sonal que hi treballa ens va acollir amb
entusiasme i gran cordialitat, com corres-

pon a qui estima allò que fa, de tal mane-
ra que vam poder establir un interessant
diàleg i intercanvi d’impressions amb l’his-
toriador Sergio Larrauri.

El projecte expositiu està concebut
per apropar al públic en general l’èxode
viscut en dos grans moments històrics: a
finals del segle XIX i principis del XX, i l’è-
poca del desenvolupisme dels 50, 60 i 70,
així com la seva complexa realitat social.
Per fer-ho accessible, s’inicia amb la
recreació de la cuina d’una casa —talment
com qui contempla un quadre—, entès
com l’espai de vida familiar per excel·lèn-
cia que era; i un conjunt d’objectes vincu-
lats a la realitat econòmica de la contrada.
En vitrines, destaquen documents donats
per alguns dels emigrants o descendents
(bitllets, passaports, documents de crida,
certificats mèdics, etc.), i objectes ben
diversos (un esquellot que un jove pastor
va emportar-se convençut que arreu la
vida que es portava anava lligada als
ramats, el ribot d’un fuster que formava
part del seu reduït equipatge, o un got de
llautó d’un vaixell que feia la travessa que
algú va prendre de record). 

Els plafons explicatius del fenomen
migratori es veuen complementats per
petites recreacions audiovisuals de dos
joves, un home i una dona en boca dels
quals i en primera persona se’ls fa dir en
síntesi allò que des d’un punt de vista
social i econòmic ha posat de manifest la
recerca històrica. S’analitza la realitat
sociològica del moment amb els motius
personals i familiars que fonamentaven la
decisió d’emigrar. És interessant destacar
l’èmfasi en aspectes com el vestuari, la
geografia dels ports d’embarcament i de
destinació que van tenir major protagonis-
me en el fenomen migratori, i les vicissi-
tuds del viatge: els vaixells, el temps
empleat, les cases consignatàries —inclo-
sos fulls volants i publicitat que a l’època
es feia amb curioses crides a la migra-
ció—, etc. També s’analitzen les societats
d’acollida, de manera que es dóna infor-
mació de la realitat que trobaven els emi-
grants en arribar a les seves destinacions,
bàsicament l’Argentina i Xile, de quines
eren les activitats econòmiques en les
quals s’inserien en el mercat laboral d’a-
quests països; en destaquen per sobre de
tot l’activitat comercial —per això s’hi ha
recreat amb gran fidelitat un taulell d’adro-
gueria amb alguns productes originals—; i
les estratègies d’interacció en aquestes
noves societats, tot assenyalant la diversa
i rica creació d’associacions, de societats
de socors mutus i d’entitats de la Rioja que
actuaven de paraigües de relació i solida-
ritat. En un altre àmbit, també s’ha incidit
en l’aportació dels emigrants a la Rioja, en
la repatriació de capitals, les obres de
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beneficència, l’arquitectura indiana de
caràcter particular, i aportacions materials
i sociològiques de tota mena. 

És molt interessant l’anàlisi de la difu-
sió geogràfica de la devoció de la verge de
Valvanera, patrona de la zona, arreu
d’Amèrica, a través d’un mapa amb totes
les poblacions on té advocacions. L’espai
també inclou uns pupitres d’escola antics,
per tal de destacar la importància que els
emigrants van donar a l’obra educativa,
finançant en molts casos la construcció
d’escoles fins aleshores inexistents, i intro-
duint en àmbits tancats la idea de la impor-
tància de l’educació com a instrument de
formació i mitjà de promoció social. Així
mateix, i per concloure, es ret homenatge
a alguns personatges originaris de la Rioja
que han destacat especialment per trajec-
tòries científiques, tècniques, empresa-
rials, polítiques o militars.

En un dels extrems, destaca un
audiovisual que és el resultat d’un singular
programa social del govern de la Rioja,
«Volver a las raíces», amb el qual es va
subvencionar el viatge de molts emigrants
que feia dècades havien sortit de la seva
terra i a la qual no havien tornat mai més,
per retornar per uns dies a visitar els seus
familiars. Es tracta d’un documental emo-
tiu que sap captar la sensibilitat del feno-
men i que sap arribar a l’espectador.
Aquesta actuació exterior del govern auto-
nòmic també va incloure a partir de 1999
un programa juvenil, perquè més de tres-
cents joves de divuit països, néts dels emi-
grants que havien recollit les experiències
i el testimoni dels seus avis, poguessin fer
estades de dos mesos a la terra dels seus
avantpassats i realitzar pràctiques profes-
sionals en institucions i empreses de la
Rioja. Aquest programa, únic a l’Estat,
pretén dotar d’experiència professional en
empreses de la Rioja a joves que inicien la
seva vida laboral, la qual cosa contribueix
a impulsar les seves carreres professio-
nals, alhora que fomenta els vincles exis-
tents entre la Rioja i els seus emigrants;
facilita un millor coneixement de la regió i
especialment una experiència personal
única que permet als descendents conèi-
xer la terra dels seus avantpassats, viure
intenses emocions i establir nous vincles
d’amistat. Es tracta d’un programa que
sorgeix d’una història compartida i s’orien-
ta cap al futur, d’un projecte viu, d’una
experiència que és valorada molt positiva-
ment, que ha revitalitzat els centres de la
Rioja arreu, i que serveix de punt d’unió
entre diverses generacions i alhora gene-
ra oportunitats de treball i de negoci en
ambdós sentits.

No voldria passar per alt que, per als
historiadors, ens pot resultar molt interes-

sant la consulta en obert d’una extensa i
àmplia base de dades, l’anomenat
«Censo de emigrantes riojanos a América
(1880-1936)», creada a partir de diferents
fonts primàries i amb més de 25.000 fit-
xes, consultable al web www.larioja.org o
adreçant-se al correu centro.emigra-
cion@larioja.org.

De la visita al Centro de la
Emigración Riojana, més enllà d’una grata
impressió per l’objectiu, els continguts i el
mètode expositiu, em va cridar especial-
ment l’atenció que molts dels objectes per-
sonals, així com algunes de les cases d’in-
dians més destacades, corresponguessin
a pobles de la comarca de Las Siete
Villas, l’existència de la qual desconeixia
fins aquell moment. El que vaig veure en
aquest equipament cultural em va empè-
nyer a arribar-m’hi, per conèixer-ho. I real-
ment va ser un encert, primer perquè el
paisatge i l’arquitectura de la zona s’ho
val, i després perquè, havent visitat abans
aquest centre, hi acudia amb una mirada
molt més atenta, i amb prou elements d’a-
nàlisi coneguts com per arribar a entendre
millor la vida que hi podia haver darrere
les parets d’una casa amb la balda tanca-
da o la teulada ensorrada. M’agrada
conèixer indrets on el pas de la història
sembla que s’hagi aturat en temps pretè-
rits, perquè així puc imaginar molt millor
com serien les societats passades que
estudio.

Las Siete Villas és una petita comar-
ca d’orografia extremadament abrupta, i
amb relativa abundant vegetació arbòria
de ribera, alzines i roures, i pastures als
cims. Té nuclis de població molt aïllats els
uns dels altres i comunicats per estrets
congostos. Fa poc més de cent anys eren
pobles amb més de 500 habitants, però
avui ronden la cinquantena, la qual cosa
converteix la comarca en una zona gaire-
bé despoblada.

L’entrada més habitual a la comarca
hauria estat pel sud a través de la carrete-
ra paral·lela al riu Najerilla des del poble
d’Anguiano, però des de Torrecilla en
Cameros havia optat per anar primer a
Villoslada de Cameros. Allà vam topar-nos
amb una romeria a l’ermita de Sant Roc i
uns balls tradicionals en una placeta. Haig
de confessar que vaig parar més atenció
en la mirada dels vells engorrats que
recolzaven la barbeta sobre el seu bastó,
imaginant el que devien pensar aquells
homes que de joves havien viscut en una
societat plenament rural que la seva llarga
vida ha vist com desapareixia de davant
seu com un inexorable alè, talment com
un cop de vent s’emporta una fulla de
terra. Davant seu, aquell ball com a símbol
de permanència d'una tradició; però tot al

Torrecilla en Cameros.
Fotografia: Eva Mitjà.
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volt, res no és com abans, i tampoc gaire-
bé res de nou, per poder recuperar allò
que foren, fa segles, aquests pobles. Vam
dinar a la vora del riu en un agradable prat,
camí del santuari de la Verge de los
Lomos de Orios, l’ascensió al qual per una
estreta carretera es fa sota unes frondo-
ses fagedes, evocadores de les més fan-
tasioses ments de la mainada. Al final del
trajecte, una rústica escalinata de pedra
amb les juntures plenes d’herbes que la
converteixen en una curiosa catifa pètria i
vegetal a la vegada, ens porta a la capella,
molt ben cuidada per la presència d’una
parella d’ermitans amb vocacions artísti-
ques; al davant, un prat/placeta flanquejat
per pollancres centenaris de pausat fullat-
ge dringant. Admirant les giragonses dels
seus troncs, alguns esberlats per cavor-
ques que delaten la seva vellesa, un infant
hi descobreix uns bolets que hi han fet la
seva llar, que fan reviure històries de
gnoms i follets. Davant d’aquesta majes-
tuositat de la natura hom pot entendre
millor com a vegades, és més fàcil que la
realitat i la imaginació tendeixin a conver-
gir. Els abeuradors i la font que presidei-
xen l’espai estan coronats per unes lloses
amb una inscripció que testimonia el
record i la benevolència envers aquest
paratge del Parque Natural Sierra de
Cebollera dels emigrats a Xile el 1912. 

De retorn a Villoslada, una estreta
carretera amb ferm gairebé desaparegut
l’uneix amb Montenegro de Cameros, ja
dins la província de Sòria, un petit poble al
qual per accedir als serveis de la seva
comunitat autònoma i província li cal
ascendir el llarg port de Santa Inés, situat
a 1.753 metres d’alçada, fet que ha incidit
decisivament en un despoblament gairebé
total. Però des d’aquest poble hi ha una
altra carretera que permet tornar a entrar a
la Rioja a través del port de Montenegro,
situat a 1.582 metres d’alçada. Es tracta
d’una llarga i encimbellada carretera de
ferm i traçat reformat no fa gaires anys, en
la qual haurem d’anar amb compte de no
topar amb cap esllavissada que ningú
neteja o amb algun dels cavalls salvatges
o vaques que pasturen per aquells cims.
No endebades ens vam creuar amb més
bestiar que no pas vehicles de tracció
mecànica. A la baixada del port, la carrete-
ra s’estreny i pren el ferm irregular de mol-
tes dècades enrere i poc després s’arriba
al rústic i recollit poble de Viniegra de
Arriba, d’uns cinquanta habitants, en
aquells dies immersos en animada festa
major, com tants i tants pobles de l’interior
peninsular que només recuperen la vida
d’altre temps en ocasió de les festivitats de
mitjans agost, quan els descendents s’hi
retroben en període vacacional. Tot passe-
jant-hi, s’hi entreveu un recent reviscola-

ment amb la recuperació de diversos
immobles com a cases de segona resi-
dència. En destaca la curiosa «Playa de la
Sociedad», un espai de lleure a tocar del
riu, inaugurat el 1913, com recorda una
estructura de ferro forjat sobre la porta
d’accés, juntament amb el safareig cobert
que hi ha a l’altra banda de la carretera, tot
plegat sufragat per la Sociedad de
Viniegra de Arriba establerta a Buenos
Aires a finals del segle XIX. 

Deixant enrere aquesta apartada vila,
i per una tortuosa carretera de més de vint
quilòmetres vorejant el riu, arribem a
Viniegra de Abajo, la capital de la comarca
de Las Siete Villas. Avui ni tan sols no arri-
ba als 100 habitants. A peu de carretera
descobrim un conjunt de cases modernis-
tes, d’indians retornats després d’expe-
riències reeixides, que fan pensar també
en els molts conveïns als quals la sort no
els hauria acompanyat tant. L’historiador
Miguel Zapater ha comptabilitzat més de
tres-centes persones d’aquesta vila en l’a-
ventura migratòria americana, de la qual
també en va néixer una activa i dinàmica
Sociedad Protectora de Viniegra de Abajo.
Testimoni silenciós d’un passat de lluita,
esforç i sacrifici personal, ens han arribat
mitja dotzena d’immobles més propis del
litoral català o asturià, totalment descone-
guts en aquells vessants dels Picos de
Urbión, i que caldria preservar com a patri-
moni. Un d’ells és un magnífic casalot que
acull des de 1908 l’escola del municipi.
Del balcó d’una d’aquestes cases, en pen-
java un inquietant cartell que anunciava la
seva venda; confiem que la pau que es
respira a la zona continuï prevalent sobre
les amenaces que han caracteritzat l’urba-
nisme de les darreres dècades. 

Carretera avall, s’arriba a una carre-
tera en millors condicions, a tocar del
Najerilla, que et permet connectar pocs
quilòmetres més tard amb una altra reali-
tat. No vaig tenir ocasió de visitar pobles
com Brieva de Cameros, Canales de la
Sierra o Villavelayo, que també deuen
valer la pena. Tots conserven una interes-
sant arquitectura serrana en un bonic
entorn paisatgístic. A Brieva de Cameros,
a més, hi ha un centre expositiu sobre la
transhumància. 

En definitiva, vam descobrir uns
bonics paratges i vam apropar-nos a la
seva realitat històrica, gràcies al Centro de
la Emigración Riojana, que mereix una
visita per tots aquells interessats en la his-
tòria rural, i per tots els qui gaudeixen visi-
tant racons de món, plens de pau i bellesa
poc freqüentada.

David Moré Aguirre 

patrimoni

Port de Montenegro.
Fotografia: Eva Mitjà.

Viniegra de Arriba.
Fotografia: Sergio Larrauri.
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Taula rodona

«Oportunitats
i reptes del món

cultural en el context
actual»

Peralada, 14 de novembre
de 2015

La IX edició de l’Espai Despuig es va
celebrar el passat 14 de novembre a l’es-
pai Miquel Mateu del Centre de Turisme
Cultural Sant Domènec de Peralada i va
ser organitzada per l’Institut Ramon
Muntaner (IRMU), l’Ajuntament de
Peralada i l’Institut d’Estudis Empordane-
sos, amb el suport de la Fundació Irla.
L’Espai Despuig és un punt de trobada en
què els centres d’estudis poden debatre i
analitzar diferents aspectes i temes d’ac-
tualitat dels territoris de parla catalana.
L’edició d’enguany va girar entorn de les
oportunitats i reptes del món cultural en el
context actual. Es va iniciar amb la pre-
sentació d’una base de dades sobre
«l’Associacionisme històric català (1870-
1980)» creada en el marc d’un projecte de
recerca històrica sobre l’associacionisme
català i la sociabilitat. El banc de dades ha
estat elaborat pel Grup de recerca
Ideologies i Societat a la Catalunya
Contemporània (ISOCAC) de la Universi-
tat Rovira i Virgili, amb la col·laboració del
Departament de Cultura de la Generalitat,
l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) i la
Coordinadora dels Centres d’Estudis de
Parla Catalana (CCEPC). La presentació
va anar a càrrec dels responsables del
projecte, Ramon Arnabat i Mireia Ros. 

El banc de dades que estan elaborant
s’ha documentat a partir del buidatge de
bibliografia, de la consulta dels fons d’as-
sociacions d’alguns arxius i dels fons del
govern civil de les quatre províncies cata-
lanes. Aquest projecte es va iniciar el 2012
i culminarà el 2016 amb la publicació dels
resultats de l’estudi. Tot i que no ha con-
clòs, ja disposen de 19.006 associacions
registrades. L’estructura de la informació
respon a una classificació en disset
camps, entre els quals trobem la tipologia
de l’associació, les dates extremes —és a
dir, el període de funcionament—, el nom
dels presidents, l’objecte, l’any de dissolu-
ció i el lloc. 

Durant la jornada es va fer una pre-
sentació dels primers resultats. Mitjançant
taules combinades i en números absoluts,
s’han quantificat les diverses tipologies
associatives, els períodes en què s’han
constituït més entitats i els territoris per on
s’han expandit. Els responsables de l’estu-
di remarquen que el fet diferencial de la
tradició associativa a Catalunya és la seva
diversitat tipològica i l’àmplia expansió ter-
ritorial, que es fa evident amb la presència
d’entitats en nuclis molt petits de població.
La transformació dels models associatius i
la relació entre la legislació en matèria
d’associacionisme i la creació de nous ens
van ser altres aspectes que es van subrat-
llar. 

Seguidament, es va dur a terme la
taula rodona «Oportunitats i reptes del
món cultural en el context actual», amb la
participació de Jaume Mascaró, represen-
tant del Consell Científic de l’Institut
Menorquí d’Estudis; Antoni Prats, de
l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina
Alta; Josep F. Moragrega, d’Òmnium
Cultural Terres de l’Ebre i del Centre
d’Estudis de la Ribera d’Ebre; i Ramon
Arnabat, professor de la URV i membre de
l’Institut d’Estudis Penedencs i del Consell
Social de la Cultura vinculat al Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. 

A la taula rodona, moderada per Anna
M. Puig, presidenta de l’Institut d’Estudis
Empordanesos, els ponents van exposar
les diferents perspectives culturals i reali-
tats associatives que existeixen a cadas-
cun dels respectius territoris de procedèn-
cia. Mascaró va afirmar que els canvis
polítics generalment plantegen nous con-
textos socials, com el cas de Menorca, on
no només cal preservar el patrimoni cultu-
ral i natural sinó també la identitat; per tant,
hi ha una necessitat de buscar la relació
de l’home amb l’espai. Ens va parlar d’un
fenomen de descapitalització. D’altra
banda, a València aposten per les troba-
des d’escoles valencianes i la normalitza-
ció de la llengua. Arnabat, però, va lamen-
tar la tendència que existeix en la hiperes-
pecialització de la cultura, i va defensar un
model transversal que arribi a tots els terri-
toris. Va insistir a donar més protagonisme
al turisme cultural i al treball des del món
educatiu. D’altra banda, Moragrega va
reivindicar la integració de la cultura i el
turisme de proximitat en el territori.
Mitjançant diverses estratègies, caldria
interaccionar els diferents organismes
públics, ajuntaments i consells comarcals,
per tal de fer valdre el patrimoni i donar
suport al sector privat que aposti per la
difusió d’aquest patrimoni.

Com a conclusió, els ponents van
coincidir en la necessitat de la transversa-
litat i en la cerca de nous models cap a la
interrelació entre cultura, natura, patrimo-
ni, turisme i identitat lingüística, davant la
preocupació del descens exponencial de
l’ús habitual de la llengua. Van instar que
els centres d’estudis esdevinguin els ens
cohesionadors per assolir aquests objecti-
us. Finalment, també es va instar a obrir la
cultura a la societat, i a dur a terme estudis
de consum cultural, especialment sobre la
producció i la demanda cultural.

Marisa Roig Simon

trobades 

Fotografia: Núria Oliva
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llibres
Des del subtítol mateix hom reconeix

que té a les mans un llibre ambiciós, que es
proposa entrar en debats de gran rellevància
historiogràfica i d’abast europeu. La qüestió
de les vies de transició cap una economia
capitalista durant l’època moderna, alimenta-
da ara fa quaranta anys per un conegut arti-
cle de Robert Brenner, és abordada de forma
conjunta amb altres discussions historiogràfi-
ques, com l’encetada per F. Mendels el 1972
amb el concepte de protoindustrialització, la
derivada de la interpretació de Hajnal (1965)
sobre les estructures familiars europees, o la
generada més recentment per la proposta de
J. De Vries sobre l’existència d’una revolució
industriosa que hauria precedit la industrialit-
zació. Igualment, des de la primera pàgina,
queda clar que el llibre pretén entrar-hi a par-
tir d’una investigació minuciosa i detallada
sobre la vila d’Igualada. La imatge inicial, ben
trobada i travada, en què es comparen els
inventaris d’un paraire de 1709, un fabricant
de 1817 i un teixidor de 1822, és el punt d’ar-
rencada per constatar les transformacions
tant econòmiques com socials que va com-
portar, en aquesta Igualada setcentista, el
desenvolupament de la indústria tèxtil, l’ex-
pansió de l’economia mercantil, el creixe-
ment econòmic i, en definitiva, l’ascens d’u-
nes noves relacions de tipus capitalista; i,
alhora, és també una bona imatge a partir de
la qual establir les preguntes que guien el
diàleg entre el cas i els models i explicacions
generals plantejats en els debats esmentats.
De forma insistent, Julie Marfany remarca al
llarg del llibre tant les peculiaritats d’Igualada
i, per extensió, de Catalunya, com la neces-
sitat de proposar una lectura més flexible i
oberta dels grans models i conceptes. Les
similituds d’una Catalunya que prepara el ter-
reny per a l’arrencada industrial amb altres
països de l’Europa nord-occidental són nom-
broses, però també ho són algunes particu-
laritats sobre les quals incideix el llibre; en
especial, un sistema hereditari que, en prin-
cipi, fomentava els models de família troncal
i extensa, en comptes de la família nuclear a
la qual molts autors han vinculat les transfor-
macions de l’Europa nord-atlàntica. 

L’elecció d’Igualada no és banal. No
només va arribar a ser el principal centre de
producció drapera de la Catalunya del segle
XVIII; també fou el nucli d’una zona on es va
estendre amb intensitat una viticultura de
petita explotació i rabassa morta amb una
orientació bàsicament mercantil. Draperia i
viticultura, dos eixos bàsics en el desenvolu-
pament de l’economia catalana que varen
tenir una forta vinculació, clarament visible a
Igualada, concretada en un eixam de petites
explotacions familiars que complementaven
l’ingrés agrari amb l’activitat manufacturera
en règim protoindustrial. Aquest paper
d’Igualada en el desenvolupament industrial
i comercial setcentista ja fa temps va ser
posat en relleu per Jaume Torras en estudis

que avui han esdevinguts clàssics i que són,
certament, el coixí i el fonament sobre el qual
Julie Marfany construeix el seu propi argu-
ment.

El llibre s’articula en dues parts de
dimensió desigual. La primera, plantejada
interrogativament («Transicions al capitalis-
me?»), revisa tres dels grans eixos de trans-
formació de la Catalunya i la Igualada set-
centistes: els que afecten el règim de propie-
tat de la terra i l’orientació al mercat de les
explotacions agràries, l’expansió i el canvi de
la manufactura tèxtil de la llana i el cotó, i el
creixement demogràfic i les pautes de nup-
cialitat, fecunditat, mortalitat i migració.
Després d’un capítol introductori, que serveix
per fixar les qüestions bàsiques dels grans
debats als quals ens hem referit i per pre-
sentar la zona d’estudi, el segon capítol se
centra en les transformacions de l’economia
rural del segle XVIII, tot posant l’accent en el
procés d’especialització vitícola, les formes
d’accés a la propietat (la rabassa morta,
entesa —és rellevant subratllar-ho— com a
variant de l’establiment emfitèutic), la conflic-
tivitat social i la vinculació amb el mercat.
Aquesta darrera qüestió, que torna a repren-
dre’s a la segona part, es planteja a partir del
dilema entre el mercat com a oportunitat o
com a necessitat. La resposta, atesa la redu-
ïda mida de les explotacions, l’escassa dota-
ció d’eines, la manca d’animals de treball,
etc., es decanta cap a un model en què la
reproducció de les llars depenia, en gran
mesura per força, de l’accés a diversos mer-
cats. En el tercer capítol s’analitza l’activitat
manufacturera i sobretot el pas d’una indús-
tria tradicional, limitada als mercats locals, a
una indústria capaç de desenvolupar xarxes
comercials cada vegada més àmplies fins a
produir, bàsicament, per a mercats llunyans,
i organitzada en un sistema de putting-out
sota control de paraires. Els aspectes més
interessants d’aquest capítol es troben en
l’explicació de com es produeix, a Igualada,
el pas de la producció llanera al cotó, per què
es trenca la continuïtat de les famílies que
havien controlat la producció de llana i com
de la protoindústria llanera n’emergeix una
indústria del cotó caracteritzada per una
escala reduïda i baixa dotació de capital. 

El quart capítol està dedicat a l’evolució
demogràfica. Es fonamenta en uns registres
parroquials molt complets, que han permès
la reconstitució parcial de 8.700 famílies, una
xifra important per tal d’analitzar dues varia-
bles clau en el règim demogràfic, com són
l’edat d’accés al matrimoni i la fecunditat. Tot
i que, malgrat això, algunes xifres són precà-
ries —com adverteix la pròpia autora— el
conjunt d’informacions sobre celibat definitiu,
edat d’accés al matrimoni, durada de l’inter-
val intergenèsic, etc., apunten a un augment
en la natalitat. Aquesta tendència seria en
alguna mesura contrarestada amb una ele-

MARfAnY, Julie
Land,
Protindustry
and Population
in Catalonia,
c. 1680-1829.
An Alternative
Transition to
Capitalism?
Farnham, Ashgate, 2012.
208 pàgs. 
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vada mortalitat infantil i juvenil. A diferència
d’allò que s’havia esdevingut en altres
regions europees en creixement, Igualada
no hauria aconseguit reduir significativament
alts nivells de mortalitat ni escapar de la fam
i la mort prematura.

La segona part, també definida amb un
interrogant («Consumidors industriosos?»)
que remet clarament al debat sobre la revo-
lució industriosa i a Jan De Vries, està inte-
grada per dos capítols que busquen penetrar
des de perspectives diferents —la producció,
el consum— dins l’organització econòmica
de les unitats familiars. Una de les opcions
metodològiques centrals de tot el llibre, però
que es desenvolupa plenament en aquesta
part, és la voluntat de situar les llars, les famí-
lies, en el centre de l’anàlisi entenent que són
l’agent col·lectiu que adopta les decisions
sobre què, com i amb quina intensitat vincu-
lar-se als mercats (del treball, de mercade-
ries, del crèdit, de la terra, etc.) i, alhora, les
seves condicions d’existència es veuen afec-
tades pels canvis en aquests mercats.
Producció i consum s’analitzen dins les llars
i es fa, bàsicament, a través d’inventaris post
mortem. Julie Marfany ha aplegat un conjunt
de 522 inventaris que, malgrat els biaixos
socials i complementant-ho amb altres fonts,
particularment fiscals, permeten obtenir evi-

dències —a través de la presència de béns i
objectes que revelen la dedicació a una acti-
vitat productiva— sobre la persistència d’una
economia familiar diversificada —poc espe-
cialitzada— en un context de creixent prole-
tarització. Alhora, com es detalla en el cinquè
capítol, apareixen indicis clars de canvis en
les pautes de consum de béns durables —en
la quantitat i en la tipologia—, tot i avançar
lentament i amb considerable retard respec-
te de l’Europa nord-occidental. Potser el con-
sum de rellotges i de llibres va tenir, a
Igualada, un caràcter elitista; però es va
generalitzar de manera més universal el con-
sum de teixits de cotó o el de productes colo-
nials com la xocolata. La Catalunya setcen-
tista, tot i els matisos, no quedaria exclosa de
la revolució industriosa enunciada per De
Vries, en contra de la seva pròpia hipòtesi. 

Es tracta, no sé si cal dir-ho, d’un volum
de gran densitat i que aprofundeix en qües-
tions centrals de la dinàmica catalana del
segle XVIII. Al llarg de la lectura, és possible
discrepar en algunes apreciacions de detall o
en l’enfocament d’alguns aspectes puntuals.
És innegable, però, que ens trobem amb un
treball de gran vàlua i interès. Val la pena lle-
gir-lo.

Enric Saguer

cAPDeVILA
MUnTADAs,
Alexandra
Quan la terra
promesa era
al Sud.
La immigració
francesa
al Maresme als
segles XVI i XVII
Col·lecció Premi Iluro; 78
Mataró: Fundació Iluro,
2014. 274 pàgs.

Després de les concloents tesis de
Nadal i Giralt pel que fa a la demografia cata-
lana durant l’època moderna i en particular la
decisiva implicació que hi tingué la immigra-
ció francesa, pocs autors han reprès aquest
fil i n’han explorat les implicacions a nivell
local i regional. Alexandra Capdevila n’ha
estat una excepció notable, atès que l’obra
que publicà a la fundació Iluro (2014) és la
síntesi d’un extens estudi que, a partir d’una
nova lent, més enfocada i concreta, focalitza
sobre aquest particular fenomen que avui dia
sabem que suposà un element determinant
per al rellançament demogràfic i econòmic
de la Catalunya moderna. 

Malgrat que proliferen diversos articles
que aprofundeixen en aspectes concrets de
la immigració francesa, la presència d’estu-
dis regionals continua essent escassa, i més
amb la profunditat i cura amb què Capdevila
l’ha desenvolupat. Després d’algunes publi-
cacions sobre el tema, l’autora aconsegueix
sintetitzar tota aquesta recerca per a poder
oferir al lector, especialitzat o profà, una bona
panoràmica dels immigrants francesos de la
comarca del Maresme. L’estudi té bons pre-
cedents en els estudis de Carles Millàs,
Jaume Dantí i Xavier Gual, que també explo-
raren el fenomen de l’arribada de francesos
al Baix Llobregat i el Vallès. 

El vertader objectiu de l’obra és la
voluntat d’articular el món més concret, vin-
culat a les històries de vida i els aspectes
més presents en els estudis microhistòrics
amb un context ampli, general, del qual dis-
posem gràcies a la insuperada tesi de Nadal
i Giralt. Podríem dir que l’objectiu es troba
assolit en gran part i sobretot gràcies a l’am-
pli ventall de fonts emprades i a un coneixe-
ment extens de la història particular de la
comarca del Maresme durant l’època moder-
na, un aspecte imprescindible per a qualse-
vol estudi d’àmbit local. Pel que fa a les fonts,
l’autora té en compte tant els registres parro-
quials, com les fonts fiscals i de notaries, així
com la matrícula de francesos de 1637,
ineludible per a l’estudi de les vil·les i pobles
del Maresme, atès que més del 50% dels
francesos documentats en la matrícula es
troben en aquesta comarca. 

Aquest ampli ventall documental per-
met abordar tot un seguit d’aspectes que
simplement a través dels censos generals
ens passarien del tot inadvertits. Per una
banda, l’ús dels registres parroquials ha per-
mès quantificar la presència d’aquells fran-
cesos que s’integraren a les comunitats d’a-
collida. Per l’altra, els expedients d’informa-
ció matrimonial presents a l’Arxiu Diocesà de

llibres 
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Barcelona permeten atorgar aquesta dimen-
sió micro que ens permet capbussar-nos
dins les històries particulars dels emigrants i
que, per exemple, ha permès a l’autora afir-
mar el caràcter «de xarxa» d’aquest feno-
men migratori. És interessant l’aportació que
es fa a partir de la documentació notarial i de
la matrícula de 1637, sobre la situació i
característiques d’aquell col·lectiu immigrat
que, malgrat viatjar assíduament al Principat,
no arribaren a establir-s’hi mai. Uns contin-
gents dels quals encara desconeixem bona
part de les seves rutes i tempos (tot i que, per
deducció, siguem capaços de concloure que
viatjarien en determinats moments del cicle
agrari) però dels quals les comencem a
detectar a partir de totes aquestes fonts. 

L’ordre de temes que tracta el llibre
segueix l’esquema presentat pels treballs
precedents, amb una primera panoràmica de
l’evolució demogràfica del Maresme a partir
dels censos generals, des de finals del segle
XIV a inicis del XVIII; una quantificació de la
població immigrada, sempre amb cura de
representar els contingents «permanents» i
els «temporers» a partir de les partides de
casament, per als primers, i els llibres de
defuncions, per als últims. A aquests, s’hi
suma un estudi sobre els bisbats i regions de
procedència d’aquests estrangers, amb l’a-
portació d’un gran fons bibliogràfic de litera-
tura desenvolupada a la part nord dels
Pirineus per a comprendre les raons de l’e-
migració. Tanmateix, les problemàtiques
més interessants que es plantegen dins els
capítols del llibre són també noves aporta-
cions que fa l’autora respecte de la caracte-
rització del fenomen migratori. La inserció
dins la comunitat d’acollida, tant econòmica-
ment com social, i el ja esmentat caràcter
«de xarxa», a partir de les confessions de la

matrícula de 1637 i els expedients d’informa-
ció matrimonial, suposen un valuós àmbit
d’estudi que, segons l’autora, ens permet
copsar millor els focus d’atracció dels contin-
gents estrangers i comprendre l’articulació
d’aquests corrents migratoris més enllà dels
atractius «objectius» que podria suposar la
conjuntura econòmica.

En conclusió, podem afirmar que, en el
seu conjunt, l’obra evidencia un cop més
com la problemàtica de la immigració france-
sa durant els segles moderns és un espai
encara impossible d’ignorar per abordar la
història econòmica i social de la Catalunya
moderna, al mateix torn que, de la mateixa
manera que tanca interrogants, n’obre molts
altres que esperen ser represos per noves
investigacions. Ara mateix disposem d’una
bona caracterització de la població francesa
en un grapat de territoris: Maresme, Vallès
Oriental i Baix Llobregat. És, aquest, un pas
necessari, imprescindible, per a comprendre
millor l’abast i causes d’aquest fenomen que
cal inserir orgànicament en el desenvolupa-
ment de la societat catalana dels segles XVI i
XVII; però, més enllà de la fotografia que ens
transmeten els documents (després d’àrdu-
es hores de feina arxivística), cal copsar
aquesta realitat des del dinamisme propi de
les societats rurals de l’Antic Règim: com
s’integraren els francesos dins l’estructura de
propietat característica del camp català?
Com contribuïren en el rellançament econò-
mic de finals del segle XVI? Com, finalment,
passaren a ser considerats pobladors com la
resta? Són, totes aquestes, preguntes que
no serien possibles sense treballs com els
d’Alexandra Capdevila. 

Arnau Barquer 

llibres

recerques

El conreu de l’arròs. Ampostins i valencians a l’Escala

El conreu de l’arròs a l’Empordà, de les
desembocadures del rius Ter i Daró, al
sud, i Muga i Fluvià, al nord, ha estat molt
important al llarg dels segles. L’origen del
conreu es va iniciar a l’edat mitjana i va
esdevenir massiu al segle XVIII. Els arros-
sars van transformar el paisatge, amb una
xarxa de canals de rec, i van impulsar l’e-
dificació de noves masies, molins i gra-
ners. El comerciant francès Lipp afirmava,
en ple segle XVIII, que la plana de

l’Empordà, essent un país d’aiguamolls,
especialment al voltant de Torroella de
Montgrí i l’Escala, produïa un arròs
excel·lent, més granat, més blanc i d’un
gust més bo que el de la Llombardia,
Cullera o la Carolina, i que valia més que
les altres qualitats.

El cultiu de l’arròs va ser molt polèmic
a causa de les malalties que es genera-
ven a l’aigua estancada. Fins que no
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recerques 
varen millorar les condicions sanitàries,
les epidèmies de malària i de còlera varen
provocar una elevada mortalitat, com al
1836, quan varen morir 408 persones a
l’Escala, una cinquena part de la població.
Malgrat tot, l’elevada rendibilitat de l’arròs
feia que els propietaris de les aigües i de
les terres seguissin lluitant pel seu conreu
i que s’hi introduïssin millores, com el reg
corrent per evitar la putrefacció de les
aigües. A principis del segle XX es va tor-
nar a fer arròs a Pals, introduït per Pere
Coll i Rigau. A la zona de l’Escala, es va
començar al mas de la Casa Nova del
marquès de Sentmenat, a Bellcaire.

Entre els anys 1940 i 1960, el conreu
de l’arròs a l’Escala va tornar a ser un
fenomen massiu i va contribuir a millorar
les condicions alimentàries de la postgu-
erra. De l’arròs, en varen viure moltes
famílies: els propietaris dels camps, els
que blanquejaven l’arròs i també la gent
més pobra que havia d’anar a espigolar
un cop s’havia acabat la collita. Era també
l’època de l’estraperlo i bona part de l’ar-
ròs es venia al mercat negre, la qual cosa
en multiplicava el valor per quatre i per
cinc. Per a la plantada i fins a la sega, es
necessitava molta mà d’obra experimenta-
da, de tal manera que es llogaven colles
de valencians majoritàriament, tot i que
els introductors de l’arròs a la postguerra,
a l’Escala, varen ser ampostins. 

Famílies procedents de les terres de
l’Ebre i dels pobles de les riberes dels rius
Xúquer i Albaida, a l’entorn de l’albufera
de València, des de Cullera fins a Xàtiva,
venien a l’Escala per treballar l’arròs.
Alguns varen acabar portant la família o
es varen casar amb noies de l’Escala, per
la qual cosa quedaren lligats per sempre a
la història del poble. La decadència de
l’arròs es va produir per la baixada del seu
preu i l’augment del cost de la mà d’obra,
i l’economia es va decantar cap a la cons-
trucció i el turisme. Actualment, Pere
Riembau i Ballesta, un pagès de l’Escala,
encara cultiva arròs a les terres del mas

Cremat, a l’entorn de la Jaça, al terme de
Bellcaire, en el Parc Natural del Montgrí,
Illes Medes i Baix Ter.

Aquest és el resum de la
recerca que s’ha portat a
terme al Museu de l’Anxova i
de la Sal de l’Escala, junta-
ment amb el Centre d’Estudis
Escalencs, que ha donat com
a fruit una exposició temporal
visitable fins el març de 2016,
el tema de les VI Jornades
del Centre d’Estudis Esca-
lencs, celebrades entre el
març i l’abril de 2015, i l’edi-
ció d’un llibre, El conreu de
l’arròs. Ampostins i valen-
cians a l’Escala, amb articles
d’especialistes en la matèria i
un DVD que recull exemples de la tradició
oral del conreu de l’arròs. Han col·laborat
en el llibre el Museu d’Arqueologia de
Girona, el Museu Valencià d’Etnologia, la
Biblioteca de Sueca i l’Ajuntament de
Castelló de la Ribera (València), el Museu
de les Terres de l’Ebre, l’Ajuntament de
Pals, l’Associació de Defensa de l’Arròs
de Pals i el Molí de Pals, a més d’una cin-
quantena de persones entrevistades. El
llibre incorpora plànols i documents del
segle XVIII trobats en el decurs de la inves-
tigació, fotografies de principis del segle
XX i de la postguerra del fons Josep
Esquirol i Joan Lassús de l’Arxiu Històric
de l’Escala, així com de particulars, cedi-
des per les persones entrevistades. La
memòria oral del conreu de l’arròs es pre-
senta en un DVD, d’una hora de durada,
amb les entrevistes als últims treballadors
de l’arròs de l’Escala i Bellcaire i als valen-
cians i ampostins que hi varen venir a tre-
ballar durant la postguerra. També inclou
fotografies i imatges cedides per
l’Ajuntament de Pals i pels familiars de
Baltasar Parera, qui l’any 1953 va filmar el
conreu de l’arròs en aquesta vila.

Mariona Font i Lourdes Boix 

Fotografies: Fons Joan Lassús.
Arxiu Històric de l'Escala

Fotografies: Fons Joan Lassús.
Arxiu Històric de l'Escala
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agenda

coL·LABoRAcIó en PRoJecTe
DeMogRÀfIc

Un grup de recerca del Centre d’Estudis Demogràfics (CED)
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha iniciat el
projecte de ciència ciutadana «Veus Valencianes», per tal
d’investigar les migracions valencianes a Catalunya des del
final del segle XIX fins a l’actualitat, a través dels seus pro-
tagonistes, valencians, i els seus descendents, catalans. A la
província de Girona viuen, segons l’últim padró, 3.720 valen-
cians concentrats majoritàriament a les ciutats de Girona,
Figueres, Roses, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. A més, a
certes localitats com Sant Climent Sescebes, Olot, el Port de
la Selva i Llívia hi ha una certa sobrerepresentació de valen-
cians, sobrerepresentació que aquest estudi intenta conèi-
xer millor.

El grup de recerca ha llançat a Internet dues enquestes diri-
gides a valencians que viuen a Catalunya (http://goo.gl/
forms/8yq51P8vri) o a catalans amb avantpassats valen-
cians que van migrar a Catalunya (http://goo.gl/forms/
JsLPW5W06F), independentment de l’edat, el temps de
residència a Catalunya, el contacte/vinculació amb el País
Valencià o si estan empadronats a Catalunya. Les enques-
tes són totalment anònimes i molt breus, ja que no recullen
cap tipus de dada personal i no ocupen més de 5 minuts.

Per obtenir més informació del projecte, visiteu la web:
http://gedemced.uab.cat/ca/veus-valencianes, el compte de
Facebook: https://www.facebook.com/VeusValencianes/ o
Twitter: https://twitter.com/VeusValencianes
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13 de novembre de 2015 
José Miguel Lana (Universidad Pública de
Navarra): Haciendo cuentas con el común.
Contabilidades y manejo de los recursos natura-
les en el Norte de España, s. XVI-XX.
18 de desembre de 2015 
Jackeline Velazco (Pontificia Universidad
Católica del Perú): Las actividades rurales no
agrarias en economía campesina. Una tipología
a partir de estudios de casos de la sierra perua-
na.
22 de gener de 2016 
Antoni Ñaco (Universitat de Girona): Civitas sti-
pendiaria i la fiscalitat agrària en la República
Romana: usos i abusos terminològics.
19 de febrer de 2016 
enric Vicedo (Universitat de Lleida): Pagesia,
accés a la terra i marc institucional (1840-1925).
Els latifundis eclesiàstics i la reforma agrària libe-
ral a les terres de Lleida.

11 de març de 2016
Mathieu Allingri (Université Aix-Marseille):
L’évolution du notariat et de ses fonctions à
Gérone et dans ses campagnes (XIIe-XVe s.):
aspects politiques, économiques et culturels.
15 d’abril de 2016 
eduard Díaz (Universitat de Girona): Suro, urba-
nisme i creixement econòmic. Els establiments
emfitèutics a Llagostera (s. XVIII i XIX).
13 de maig de 2016 
sebastià Villalón (Arxiu Municipal de Girona):
Del censal al debitori. La crisi del sistema de crè-
dit a Catalunya a les acaballes de l’Antic Règim.
10 de juny de 2016 
salvador calatayud (Universitat de València):
Intervenció estatal i autonomia dels usuaris al
regadiu espanyol del segle XIX.

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.

Aquest cicle dóna dret a 0,5 crèdits de reconeix-
ement acadèmic per als estudis de grau de la
Facultat de Lletres. 

Amb el suport del MINECO: projecte de recerca
HAR2014-54891-P/HIST i del Departament
d’Història i Història de l’Art. 

seminaris d’història rural curs 2015-2016
Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona

23 d’octubre de 2015 
Albert REIXACH SALA (Universitat de
Girona), Mobilitat social en una ciutat de la
Catalunya baixmedieval: Girona entre 1350 i
1450. 

20 de novembre de 2015 
Juan Vicente GARCÍA MARSILLA (Universitat
de València), Modes i guarda-robes. El vestit
com a diferenciador social a la Corona
d’Aragó tardomedieval. 

18 de desembre de 2015 
Matthias M. TISCHLER (IEM, Universitat
Autònoma de Barcelona), El escolasticismo
entre centros y periferias: la creación de una
identidad europea. 

15 de gener de 2016 
Ana RODRÍGUEZ (Instituto de Historia,
CCHS-CSIC), Memoria y género.
Conmemoración regia y nobiliaria en los
siglos XII y XIII. 

19 de febrer de 2016 
Rafael Gerardo PEINADO SANTAELLA
(Universidad de Granada), Un espacio de
heroísmo y guerra santa: la frontera andaluza
(siglos XIII-XV). 

11 de març de 2016 
Mathieu ALLINGRI (Université d’Aix-
Marseille), Le notariat médiéval dans l’Europe
méridionale: genèse, formes régionales et
fonctions sociales. 

15 d’abril de 2016 
Gabriella PICCINI (Università di Siena), I
grandi ospedali urbani dell’Italia medievale:
all’origine del “welfare state”. 

6 de maig de 2016 
John V. DRENDEL (Université du Québec à
Montréal), New ways of looking at peasants in
the Later Middle Ages: non-agricultural work in
the medieval countryside.

12è seminari d’història medieval
curs 2015-2016

Organitzat pel Grup de Recerca consolidat «Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval»
(2014SGR1154), 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» (HAR2011- 27121), «Crédito
y mercado de la tierra en el mundo rural y en las pequeñas ciudades de la Cataluña nororiental de
los siglos XIV y XV» (HAR2014-54205-C2-2-P) y «La coyuntura económica y demográfica en
Cataluña a fines de la época medieval: análisis crítico de los indicadores fiscales y financieros»
(HAR2014-54205-C2-1-P). 

coordinadors: Lluís To Figueras, Pere Orti Gost i Pere Verdés Pijuan 

Lloc de realització: Aula de música de la Facultat de Lletres de la UdG (Pl. Ferrater Mora 1,
Girona) 

Horari: Divendres a les 11 h 
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