
El dissabte 5 de maig es va celebrar la XII
trobada anual de Centres d'Estudis locals i
comarcals de les terres de Girona, promoguda
pel Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació
de Girona, l'organització de la qual anà a càrrec
de l'Associació d'Història Rural de les
Comarques Gironines. Rabós d'Empordà fou el
lloc triat per realitzar l'acte. Després de la salu-
tació de benvinguda per part de l'Alcaldessa,
Rosa M. Moret, Enric Saguer, president de
l'Associació, s'encarregà de presentar la jornada
i, de passada, donà a conèixer als assistents els
objectius i les activitats de l'Associació.

Enric Tello, catedràtic d'Història Econòmica
de la Universitat de Barcelona, pronuncià la con-
ferència Què pot aportar la història a una nova
cultura del territori?. L'autor va fer un traçat de l'e-
volució històrica del paisatge, tot posant especial
èmfasi al fet que actualment la superfície forestal
mundial és superior a la que hi ha hagut en èpo-
ques pretèrites, a diferència del que pot semblar
en un primer
m o m e n t .
Tanmate ix ,
segons Tello,
l'excés d'ur-
b a n i t z a c i ó
dispersa i l'a-
bandó de la
in tervenció
humana en
aquests es-
pais compor-
ta un perill per al seu manteniment. Les cultures
pageses tradicionals coneixien els mètodes per
garantir la preservació d'aquests entorns. Les
noves directrius europees marquen que tot el te-
rritori és paisatge i que, per protegir els espais
verds, és necessari preservar la totalitat del terri-
tori —en certa manera, el que la pagesia tradicio-
nal havia anat fent fins a mitjan segle XX.

Després d'aquesta interessant conferència,
Carme Jiménez, directora de l'Institut Ramon
Muntaner, va fer una presentació dels diferents

projectes que aquesta entitat està duent a terme en
aquests moments, tot incidint en el suport a les
activitats dels centres: ajuts a projectes, a activitats,
a publicacions i a adquisició de material per part
dels Centres d'Estudis dels Països Catalans. Tot
seguit, prengué la paraula Josep Santesmases,
president de la Coordinadora de Centres d'Estudis
de Parla Catalana, i explicà exclusivament com
aquesta entitat ha promogut la reaparició dels
Plecs d'Història Local de la revista L'Avenç.

Tot seguit, Anna Gironella, guanyadora de la
Beca de Recerca en Ciències socials i humanes
del Patronat Eiximenis, presentà el seu projecte,
sobre els hospitals medievals de Girona en els
segles XIV i XV. Gironella pronuncià una breu con-
ferència sobre la història dels hospitals a l'època
medieval i, és clar, féu esment als existents a la
ciutat de Girona a l'època objecte del seu treball.

La jornada va finalitzar amb una visita guia-
da al monestir de Sant Quirze de Colera, per
part de Dolors Codina, directora de les excava-

cions que
s'hi han rea-
litzat, i amb
un dinar al
r e s ta u r a n t
Ca la Maria,
a Mollet de
Peralada.

La par-
ticipació de
l'Associació
en aquesta

jornada, així com en la tercera edició del
Recercat dues setmanes abans, són una ex-
cel·lent oportunitat per intercanviar impressions
amb els altres centres d'estudis de Girona i de la
resta dels Països Catalans. És de desitjar que
aquestes trobades siguin l'arrel de futures
col·laboracions de l'Associació amb altres cen-
tres per a l'edició de publicacions, organització
de jornades i altres activitats.

Joaquim Alvarado i Costa 
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Aquesta primavera, per tercer any
consecutiu, una representació de
l'Associació d'Història Rural de les
Comarques Gironines va assistir a la
Jornada de Cultura i Recerca Local dels
Territoris de Parla Catalana, és a dir, el
Recercat. Enguany la jornada tenia lloc a la
ciutat de Lleida, Capital de la Cultura
Catalana 2007. L'Associació va poder
donar a conèixer les seves publicacions i
activitats a la fira instal·lada a la plaça Sant
Joan, on disposàvem d'un estand propi.
Aquesta fira s'està consolidant, a poc a poc,
com el lloc de referència on trobar tota la
recerca que s'està realitzant dins l'àmbit
local i comarcal dels diferents espais territo-
rials de parla catalana. Enguany vam trobar
a faltar la presència de representants de
centres que havien assistit a les edicions
d'Amposta i d'Esparraguera, malgrat que
van enviar informació i publicacions a la fira.

La jornada va tenir dues taules rodo-
nes: al migdia, a la Sala Alfred Perenya de
l'Institut Municipal d'Acció Cultural de Lleida
(IMAC), Josep Fernández Trabal (Arxiu
Nacional de Catalunya), Pere Gifre
(Associació d'Història Rural de les
Comarques Gironines) i Manel Martin
(Centre d'Estudis Ignasi Iglésias), moderats
per Oscar Jané (Centre d'Estudis
Ribagorçans), van debatre sobre Els fons
privats: tractament, tipologies i ús. A la tarda,
a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, la taula rodo-
na Centres d'estudis i universitats: bases per
a un protocol que estableixi les línies de
col·laboració entre aquests dos àmbits de la
recerca va comptar amb la participació de
Mercè Gisbert (Universitat Rovira i Virgili),
Joan J. Busqueta (Institut d'Estudis Iler-

dencs), Lluís Ferran Toledano (Universitat
Autònoma de Barcelona), Narcís Figueras
(director del programa de Filologia Catalana
de la UOC i membre del patronat de l'Institut
Ramon Muntaner) i Josep Santesmases
(president de la CCEPC i vicepresident de
l'IRMU), moderats per Ma. Carme Jiménez
(directora de l'IRMU).

Abans de dinar, a la mateixa Sala Alfred
Perenya de l'IMAC, es va celebrar l'acte de
lliurament dels III Premis Recercat, atorgats
a Josep Galán i Magí Travesset, a títol pòs-
tum, i a l'Institut d'Estudis Penedesencs, en
reconeixement a la seva important tasca en
el món de la recerca i la divulgació local i
comarcal. Aquest centre d'estudis es dedica,
des de fa trenta anys, a l'estudi i la divulgació
de diferents disciplines científiques en el
marc territorial del Penedès històric (comar-
ques administratives de l'Alt Penedès, el Baix
Penedès, el Garraf i el seu entorn). El difunt
Josep Galán fou president de l'Institut
d'Estudis del Baix Cinca durant alguns anys i
impulsor i fundador de la Iniciativa Cultural de
la Franja; i Magí Travesset estava vinculat al
Centre d'Estudis Ignasi Iglésias, on va des-
envolupar una ingent tasca d'investigació i
divulgació del patrimoni de Sant Andreu del
Palomar. 

Paral·lelament, a l'edifici de la Paeria de
Lleida es podien visitar tres exposicions tem-
porals: "Artur Bladé: escriptor de l'Ebre cata-
là i memorialista de l'exili", coordinada per
l'Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila
i Artur Bladé i Font, en motiu de la comme-
moració del centenari del naixement de
Bladé Desumvila; l'exposició fotogràfica
"Construccions en pedra seca", de Josep
Preixens, cedida pel Consell Comarcal de les
Garrigues del fons del Centre d'Interpretació
de les Garrigues; i, finalment, "L'origen de l'o-
livera", una iniciativa del Museu de Juneda,
sobre el periple mediterrani d'aquest conreu
fins al segle IV a.C., quan es documenta la
producció d'oli a la península ibèrica.

Al vespre la Jove Orquestra de
Cambra de la Ribera d'Ebre va interpretar
la Missa en Mi Bemoll Major de Joan
Prenafeta i Puig, compositor i mestre de
capella de la Catedral de Lleida (El Vilosell
1752-1833), una obra recuperada pel
Centre d'Estudis Locals del Vilosell.

Un cop més, valorem la presència de
l'Associació al Recercat com una oportuni-
tat de difondre les nostres activitats més
enllà de les comarques gironines i de
conèixer experiències d'altres entitats.

Lídia Donat Pérez 

l’Associació

L’Associació 
torna al Recercat

Lleida, 
21 d’abril de 2007

Inauguració de la fira a 
la plaça de Sant Joan
(Imatge cedida per
l'Institut Ramon Muntaner)
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Començarem parlant de la teva
formació com a historiadora. On vas
estudiar, quan, i on et doctorares? 

Soy profesora y licenciada en historia
por la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires (UNICEN), en
Tandil. Justo cuando terminé mis estudios
de licenciatura, se firmó un convenio entre
la Universidad de Paris III y la UNICEN.
Concursé y salí seleccionada para hacer el
postgrado en Francia. Hice un DEA en
París III bajo la dirección de Frédéric Mauro,
en el Instituto de Altos Estudios de América
Latina, en el curso 1988-89. Sabía que para
hacer estudios sobre América Latina no
tenía sentido venir a Europa, pero lo que me
interesaba era confrontar, o por lo menos
conocer, la historiografía europea.

Quin era el tema de la teva tesi doc-
toral, i qui va ser el teu director a França?

Ahí ya comenzaba a trabajar lo que
eran los archivos privados de un gran propie-
tario de la provincia de Buenos Aires, de ori-
gen español (gallego), Ramón Santamarina.
En parte, la Mémoire de DEA fue la estructu-
ración de esa investigación. ¿Quien podía yo
contactar en l'École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS) para que me diri-
giera? Juan Carlos Garavaglia me aconsejó
que fuera Maurice Aymard. El día que pre-
senté mi mémoire, fui a l'École, pedí una cita,
Aymard leyó la mémoire y me aceptó como
tesista. Después de hacer el DEA en París III,
regresé a Argentina, donde  trabajé en la uni-
versidad como ayudante en Historia america-
na colonial y, después, en la del siglo XIX y
XX. En el año 1993, Maurice Aymard fue a
Argentina a dar un seminario, al tiempo que
manteníamos una comunicación por corres-
pondencia. Entonces gané una beca externa
de dos años del CONICET (Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas) y también una beca externa en la
Fundación Antorchas (que ya no existe) para
poder completar mi investigación de doctora-
do, y con ello pude regresar a París, desde el
año 1995 hasta 1997. Los recuerdo como los
más ricos de mi carrera, porque por primera
vez alguien se interesó per mí con el oficio de
historiadora. Lo digo en el agradecimiento
que hago a Maurice Aymard en mi libro. Para
mí fueron años de mucho aprendizaje. Asistía
a sus seminarios, dos semanales, en la
EHESS, y los viernes y sábados eran de
arduo trabajo en la tesis: primero él hizo toda
una lectura en español de mi texto, yo hice las
correcciones en español y después me pro-
puso que yo misma hiciera la traducción. Me
pareció una cosa muy exagerada porque,
realmente, yo podía manejar el francés, pero
no al punto de escribir. Y recuerdo que me
dijo que uno en su lengua materna escribe lo
que quiere, y en su segunda lengua lo que
puede. Por lo tanto, que había escrito lo que
quería en español pero que en el francés él
me iba a ayudar justamente a hacer la tra-
ducción. Así nos embarcamos en otra expe-
riencia muy particular, la de hacer esa traduc-
ción, porque la tesis fue cambiando. Llegué a
la defensa en 1997 (era el 9 de julio, día de la
independencia en Argentina, y lo asocié con
mi independencia profesional). Y regresé.
Estaba concursada en la UNICEN y retomé
mi puesto de trabajo. Después entré en la
carrera de investigación, como investigadora
del CONICET. Hoy soy investigadora adjunta
del CONICET y profesora adjunta en la
Universidad del Centro en Historia
Americana.

Parlem ara de la historiografia
argentina. Aquesta experiència perso-
nal, marcada per una estada a una uni-
versitat europea, ha estat habitual en

entrevista 

Andrea Reguera
el dinamisme renovat 

de la historiografia argentina
El 9 de febrer d’enguany, Andrea Reguera va ser a Girona per participar
en els Seminaris d’Història Rural. La historiadora argentina, en el marc
de la sessió “Biografies i història social”, va impartir el seminari De las
biografías a los estudios de caso: Santamarina y Rosas en la historia
argentina. Vam aprofitar l’avinentesa per conversar amb ella sobre el seu
treball i sobre el passat, present i futur de la historiografia argentina.



any IX - núm. 21 - juny 2007

4

els historiadors llicenciats de la teva
generació? Qui, des de l'Argentina, us
impulsava a anar a Europa? 

No fui la única de Tandil que hizo su pos-
tgrado en Francia y luego inscribimos nues-
tras tesis en la EHESS. En ese sentido juga-
ron un rol muy importante tres historiadores:
Juan Carlos Garavaglia, Zacarías
Moutoukias y Juan Carlos Grosso. Conocí la
universidad de la transición en Argentina, por-
que en el año 1983 estaba a la mitad de mi
carrera universitaria: pude conocer lo que fue
la universidad en la época del proceso y la
universidad en la época democrática. Y real-
mente fue un shock muy fuerte para los que
en ese momento estábamos estudiando.
Además, me recibí [licencié] en el año 1986 y
en el 1988 ya fui a París por primera vez. Y
entre el 85 y el 86 ha habido un regreso
importante a Argentina de toda una genera-
ción de exiliados que apuestan por una uni-
versidad chica, que está, para nosotros, rela-
tivamente cerca de Buenos Aires (entre 370 y
400 kilómetros). Ellos apuestan a un proyec-
to académico del cual, como estudiantes,
nosotros formamos parte. Bebimos de ese
proyecto: el conocimiento es un trabajo colec-
tivo, de poder transmitir el conocimiento, y
además trasciende las fronteras cerradas de
la Facultad o de la Universidad. Nace un ins-
tituto de investigaciones históricas; a instan-
cias de Garavaglia nace una revista, el
Anuario del IHES, del cual en estos últimos
cuatro años he sido la directora. Esta revista
fue muy importante para mí, quizá también

por herencia familiar, porque uno de mis
abuelos fue periodista. Como dice mi madre,
ella siempre recuerda, cuando era chica, el
olor a tinta. Mi madre me inculcó mucho este
culto a la lectura, a la discusión de las noti-
cias, de los libros, de los diarios, cosa que
sigo haciendo hasta el día de hoy, con ella y

con mi padre (tienen más de 80 años y es
admirable llegar a esa edad de esa manera). 

Podem parlar d'una certa "norma-
lització" de la Universitat argentina,
després d'uns anys de foscor? 

Efectivamente, en ese momento se
normaliza la universidad, salen los concur-
sos... Realmente uno conoce lo que era el
trabajo universitario. Me acerqué al trabajo
editorial de la revista. Los "Juancarlos",
como llamábamos a Grosso y a Garavaglia,
reconocieron mi interés y me hicieron un
espacio. En el segundo número ya figuro en
el comité editorial, porque me quedaba
hasta tarde con ellos escuchando las discu-
siones, armando manualmente los primeros
números. Lamentablemente, la situación de
Argentina, estas discontinuidades económi-
cas, hace que se vaya todo ese grupo de
Tandil: Zacarías Moutoukias, Garavaglia
entra en el año 1992 en la EHESS; y,
lamentablemente, en el año 1996 muere
Juan Carlos Grosso. Yo había trabajado
con él en la Cátedra de Historia americana.
Y, estando en París, cuando él fallece, fue
una situación muy dolorosa: fue muy difícil
volver a un espacio del cual me tuve que
hacer cargo y no me sentía capacitada.
Faltaba la cabeza de esa asignatura. Con la
muerte de Juan Carlos [Grosso] se muere
un proyecto, del cual nos sentimos herede-
ros el grupo de Tandil de mi generación.
Hoy estamos tratando de hacer un espacio
propio, también con una publicación que

exprese lo que nosotros pensamos de lo
que es una universidad, lo que son los gru-
pos de trabajo en historia. Como todo
grupo, crece, no siempre en la armonía, hay
veces que crece también en la conflictivi-
dad. Son caminos distintos que se eligen, y
me parecen respetables los que se elijan. 

entrevista
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Pel que fa al tema de la teva tesi,
basada en l'estudi d'un cas particular, i
fonamentada en un arxiu privat, com el
vas elegir? Fins a quin punt es tractava
d'un treball pioner  a l'Argentina?

Norberto Álvarez, uno de los primeros
que llega a Tandil y que forma todo el grupo,
es quien me estimula a buscar archivos pri-
vados. Tomé una decisión por un consejo de
Norberto y el estímulo de una historiadora:
Hilda Sábato. La conocía por su trabajo y
siempre me sentí muy identificada con el
tipo de historia que ella empezó a hacer. La
he seguido en los congresos, en sus expo-
siciones, en su compromiso institucional y
en su pasión por la Historia. Y hace poco se
lo pude decir, que soy deudora de su traba-
jo. Siempre he tenido gran respeto por como
ella hace Historia. En ese momento no la
conocí porque, como he dicho, me dieron
oportunidades que me hicieron salir de
Argentina. Por este doble estímulo me con-
tacté con la familia Santamarina, con varios,
y empiezo a buscar archivos privados. Hay
una cosa que a mí me gustó mucho, que
Garavaglia lo dice en mi defensa de tesis de
doctorado: "hiciste un archivo". Eso me
emocionó, me enorgulleció, porqué había
sido un trabajo arduo, durante años: ir,
hablar, cerrar puertas, etc., porque no es
fácil que las familias abran sus archivos pri-
vados, sobre todo una familia como los
Santamarina, que en su momento tuvieron
su época de esplendor, pero después for-
man parte de esa oligarquía rancia, esas éli-
tes terratenientes, que tienen mucha des-
confianza sobre lo que se va escribir sobre
ellos. Me abrieron el archivo, pero yo tenía
que ir a la estancia. Ahí tuve una ayuda de
la Agencia Española de Cooperación
Internacional, por el Quinto Centenario. Y
gracias a esa ayuda pude microfotografiar el
archivo, que eso sí me lo dejaron hacer.
Después hubo otro tiempo para transcribir:
eran 40 tomos, entre libros de trabajo, libros
diarios, libro mayor... No pude acceder a los
copiadores de correspondencia. Recién
ahora, a partir del libro, varios Santamarina
se contactan conmigo y me dicen cosas que
ellos tienen. Pero hoy siento que mi ciclo con
Santamarina está cumplido. 

En el año 1989 Hilda Sábato publicó
Capitalismo y ganadería, libro que para mí
sigue siendo cabecera hasta el día de hoy. En
él dice "mi gran preocupación es caracterizar
a una sociedad capitalista en América Latina",
y de alguna forma es la primera persona que
habla de empresa. En un último trabajo que
hice dentro del seminario de historiografía,
veo un poco el derrotero historiográfico: se

empezaba a hablar de la gran propiedad,
luego la propiedad y finalmente la empresa.

I respecte a la utilització d'arxius
privats... 

Sí, el trabajo pionero con archivos pri-
vados fue el de [Tulio] Halperin Donghi, que
responde a un coloquio, al congreso de
Americanistas del año 1972 en Roma. Allí
hubo una mesa, y una influencia de la histo-
riografía latinoamericana, de la mejicana y
de la peruana, sobre todo la mejicana que

trabaja con archivos privados: Jean Bazant,
Juan Felipe Leal, etc.; y Enrique Flores
Cano hace una compilación que se llama
Haciendas, plantaciones y latifundios, en el
año 1975. Es un gran libro en el que hay una
parte sobre haciendas, otra parte sobre
plantaciones y dos artículos sobre estancias
argentinas. Uno era de Halperin Donghi,
sobre la estancia de Fontezuelas, en la pro-
vincia de Buenos Aires, y otro de
Garavaglia, que recién comenzaba, sobre
una estancia jesuita, la de los Reyes Magos
de Yapeyú, en la provincia de Corrientes.
Particularmente, me interesó mucho el tra-
bajo de Halperin Donghi. Y luego, en parte,
empecé a bucear en archivos contables
como fuente para la historia rural y ahí
empecé a ver que en la historia argentina
había muy pocos trabajos. La mayoría eran
sobre el periodo colonial, y sobre todo archi-
vos contables de órdenes religiosas, pero
laicas no. Cuando paso al siglo XIX bebo del
trabajo de Hilda Sábato, que ella ahí misma
tira un guante, como un reto a duelo que yo
retomo. Porque ella dice: "puedo aventurar
algunas cosas a partir de algunas cuentas
que aparecen en las sucesiones". Y cuando
habla de empresa y de empresarios dice:
"no puedo contar con un archivo contable de
ninguna estancia en particular". Yo recogí
ese guante. Ahí me siento llamada, real-
mente: entre Norberto, que me aconseja
buscar, en una zona rural como Tandil, de
estancias, archivos privados; por otro lado,
el libro de Hilda Sábato, que había sido su
tesis de doctorado en la London School,
donde dice que no hay trabajos sobre archi-

entrevista 

" No es fáci l que las familias abran sus archivos
privados, sobre todo una familia como los Santamarina, que en
su momento tuvieron su época de esplendor, pero después
forman parte de esa oligarquía rancia, esas é lites
terratenientes, que tienen mucha desconfianza sobre lo que se
va escribir sobre ellos. "
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vos privados; y una gran historiografía rural
latinoamericana. Y, además, después me
contacto con la historiografía europea. Junto
al discípulo de Hilda Sábato, Juan Manuel
Palacio, sin saberlo, empezamos los dos un
camino, buscando archivos privados. Él
encuentra algo y empieza a trabajar sobre
arrendatarios. Y yo también encuentro el
archivo de Santamarina y otros archivos
más. Casualmente hace poco Juan Manuel
publica su libro La paz del trigo, y se vuelca
fundamentalmente a ver todo el tema de la
justicia y la relación de los pequeños arren-
datarios, y yo publico Patrón de estancias y
veo, a partir de archivos contables, la gran
empresa de Santamarina. Además, hay otro
libro que fue muy importante en la historio-
grafía argentina, que es el de Jorge
Federico Sábato, La clase dominante en la
Argentina moderna, un libro que ha tenido
sus seguidores y sus detractores. Creo que,
como historiadora, no se puede detractar
ninguna obra, todas sirven, y justamente a
mí me estimuló mucho el trabajo de
Federico Sábato, porque trata uno de mis
temas, el grupo y los grupos sociales, que
siempre me han preocupado (y quizás
ahora voy a poder resolver algunas cosas). 

Com veus ara la historiografia
argentina?

Hoy en Argentina hay una gran explo-
sión historiográfica, y toda la década del
90 lo fue. Tuvo que ver con varias cosas:
por un lado, nuestros avatares económi-
cos, estos ciclos que vive la historia eco-
nómica y política argentina. Hoy la deva-

luación del peso argentino hace que real-
mente no se puedan comprar libros: la
importación de libros ha disminuido
mucho, y en realidad se ha estimulado
mucho la producción y la publicación. Pero
esto también habla de todo un trabajo en
los distintos centros de estudio. También
es importante que se rompa un poco este
poder hegemónico de la Universidad de
Buenos Aires (UBA). A partir de la crisis de
la UBA, las universidades argentinas nos
hemos empezado a replantear el papel o
el rol que tiene que jugar la universidad en

la sociedad. Lo digo como consejera supe-
rior en la Universidad de Tandil; si bien es
una universidad de chica a mediana, es
algo que se ha planteado en el seno del
consejo. Lo bueno es que han proliferado
grupos de trabajo. La Universidad de
Rosario, la Universidad de Córdoba, son
universidades importantes dentro de la
Argentina. El propio crecimiento de la UBA
y sobre todo la situación de crisis que hoy
está pasando, llevó a que muchos profe-
sores se estén yendo y se estén fortale-
ciendo lo que se llama las universidades
del cono urbano bonaerense (como las
universidades nacionales de Quilmes, de
Tres de Febrero, de General Sarmiento, de
San Martín). Aparecen grupos de trabajo:
la Universidad de la Plata, los grupos de
Córdoba, de Rosario, del Comahue, Salta,
donde tienen una producción muy impor-
tante; y, para la historiografía, empieza a
aparecer muy fuertemente la impronta del
regionalismo. En esto coincido con Marta
Bonaudo cuando dice que vamos a tener
que volver a repensar y a rever la necesi-
dad de una historia nacional: cómo se
hace historia, sobre todo cómo se incorpo-
ra especialmente las regiones "margina-
les" (entre comillas) como Patagonia,
como el Noroeste o el Noreste, a lo que es
la historia nacional, escrita obviamente
desde el epicentro de la Argentina, que es
Buenos Aires. Todos estos centros están
teniendo sus propias producciones, sus
propias revistas. Y esto ha enriquecido
mucho el campo historiográfico. Me parece
que esto es importante. En Argentina
siempre se está muy en contacto con la
historiografía tanto americana como latino-
americana y europea. Hay encuentros,
coloquios, seminarios, donde hay una pre-
ocupación, por el mismo lugar que ocupa-
mos en el globo terráqueo: la necesidad de
salir constantemente y mantener un diálo-
go y una dinámica con otros centros aca-
démicos. Hay una renovación muy impor-
tante de la Historia económica, que ya no es
tanto historia económica, sino que es una
historia social, y más allá de la historia
socioeconómica, y también una historia polí-
tica, con una renovación muy importante,
especialmente en la historia presente, una
historia presente donde se reevalúa todo el
tema de la memoria. Se están tomando
temas muy caros a la historia argentina,
como el tema de la dictadura, el exilio, los
años de plomo, de la década de los 70.
Empiezan a ser tomados de una forma his-
tórica. El campo se ha diversificado mucho y
eso me parece que es muy bueno. 

entrevista

"Hoy en Argentina hay una gran explos ión
historiográfica, y toda la década del 90 lo fue. Tuvo que ver
con varias cosas: por un lado, nuestros avatares económicos,
estos ciclos que vive la historia económica y política argentina."
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Existeix la història agrària, o la
historia rural, com a un camp discipli-
nari propi? 

En los años 90 formé parte de un pro-
grama de historia agraria, que era donde
estaba Garavaglia. Éramos un grupo muy
grande. El programa ha ido teniendo sus

propias reconversiones, a medida que la
gente se fue doctorando y fue creciendo.
Dentro del instituto en su momento, el pro-
grama de historia agraria era el más impor-
tante y el más fuerte. Eso nos comunicaba
con el Centro de Estudios de Historia Rural
de la Plata, que sigue siendo un centro de
estudios de historia rural, y el programa de
historia agraria de la Universidad de
Quilmes, que nuclea también a mucha
gente, y la misma Red de Estudios Rurales
(RER) de la UBA en el Instituto Ravignani,
donde está Jorge Gelman, Raúl Fradkin; lo
mismo que en Córdoba hay un grupo de his-
toria rural (no sé si hoy pueden ser definidos
por hacer específicamente historia rural).
Han ido avanzando en sus propias investi-
gaciones y hoy hay un abanico entre historia
económica, social, regional y agraria. 

A Espanya la història rural ha
avançat molt els temes d'història
ambiental. S'han donat avenços en
aquest sentit, a l'Argentina? 

Se están dando avances. Hay un grupo
en la Universidad de Quilmes: Gustavo Sarrili
trabaja justamente la relación de historia
agraria y recursos naturales, en toda la zona
del norte. En UNICEN, a partir del nuevo
Centro de estudios sociales interdisciplinares
y comparados, hay un programa de historia,
del cual voy a formar parte, pero también hay
otros programas: uno sobre geografía y terri-
torialidad, vínculos urbanos y rurales, donde
también hay tesistas que están trabajando (lo
quieren hacer desde un punto de vista inter-
disciplinario) sobre el medio ambiente; y otro
programa sobre desarrollo local y políticas
públicas, que también toma este tema. De

hecho ahora tenemos una tesista que está
trabajando sobre eso. Potencialmente es (va
a ser) un espacio muy rico.

Per anar acabant, podries parlar-
nos dels teus projectes de recerca
actuals? Comencem pels individuals.

Sabem que no vols abandonar el
terreny metodològic de les biografies.

Al publicar mi tesis, que es el libro
Patrón de Estancias, quedaron cosas pen-
dientes que retomo ahora en la nueva inves-
tigación. Pero me voy a un personaje muy
complicado de la historia argentina que es
Juan Manuel de Rosas, y dentro de la histo-
ria social lo que me interesa ver es su mundo
relacional. Particularmente, en este mundo
relacional, lo que me interesa (quizás estimu-
lada por mis preocupaciones como ciudada-
na, sobre todo por nuestra historia política
argentina) es ese perpetuo balance entre per-
sonalismo e institucionalización. Rosas me
sirve como excusa para poder analizar la con-
formación de un poder: del poder personal y
también de un poder institucional. Se le llamó
el restaurador de las leyes, pero en los dos
períodos de gobernación que tuvo, a media-
dos del siglo XIX, generó no pocos enemigos.
Después de tener la suma del poder público,
tuvo que irse de Argentina, en 1852, pasando
más de 20 años en el exilio y muriendo solo
en Inglaterra en 1877. De hecho, sus restos
no pudieron volver a la Argentina hasta el año
1989. Lo más interesante de Rosas es que
fue un gran escribiente, tenía una enferme-
dad por dejar constancia de absolutamente
todo. Hay una anécdota que está graficada
por los contemporáneos: cuando él ve que
pierde la batalla de Caseros, regresa a la
casa del diplomático inglés para pedir exilio,
se baja del caballo y, sobre el lomo del caba-
llo, escribe en un papel, en lápiz, que renun-
cia. Tenía necesidad de decir: "yo me voy, yo
renuncio". ¡Estaban en plena batalla y él
regresa y deja ese papel escrito! Su corres-
pondencia suma aproximadamente 54 volú-

entrevista 
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menes que escribe durante su período, cuan-
do él entra en la historia política. Fue un
importante empresario de la campaña bonae-
rense de primera mitad del siglo XIX.
Pertenece a dos antiguas familias de Río de
la Plata de origen español: los Ortiz de Rosas
y los López Osornio. Después es militar y
llega como gobernador de la provincia de
Buenos Aires, la provincia más dinámica de
ese territorio del Río de la Plata, de las
Provincias Unidas (que de unidas no tenían
nada). Lo cierto es que se ha escrito mucho
sobre Rosas, desde todo tipo de puntos de
vista. Lo que me interesa es, a partir de su
correspondencia, contrastar las caras que
tuvo, la de niño hijo de dos familias muy tradi-
cionales, la del empresario, la del militar en la
expansión de la frontera, la del político y la del
exiliado. Lo que me interesa es contraponer e
ir armando el mundo relacional a partir de su
correspondencia para analizar como él cons-
truye el poder y como genera enemigos, ene-
migos poderosos, tanto internos como exter-
nos. Porque se va solo, lo pierde todo. Y sus
principales amigos son los primeros que le
abandonan cuando él sale al exilio. Lo que
me interesa es ver la relación con el otro y la
concepción de enemigo en la política. Me
interesa trabajar justamente esta contraposi-
ción y, fundamentalmente, el concepto de
amistad y de enemistad en política. 

Pel que fa a iniciatives de caràcter
col·lectiu, una de les darreres experièn-
cies que tu i el teu grup heu impulsat des
de Tandil és la creació de l'anomenada
Red Marc Bloch. Podries parlar-nos en?

El conocimiento es trabajo colectivo y
es diálogo, es intercambio. Por suerte, en el
conocimiento no existen fronteras. A partir de
mantener a mis amigos y colegas, y de poder
juntarnos cada tanto en reuniones de la dis-
ciplina, nace la idea de poder armar la red
Marc Bloch, llamada "Marc Bloch" porque
fue uno de los paladines de la historia com-
parada. Los estudios comparados son los
que nos permiten poder saber en qué estan-
cia están nuestras sociedades. Así es como
hicimos en 2004 un primer coloquio donde
invitamos a colegas de Europa, de
Latinoamérica. Y lo volvimos a repetir,
ampliado, en el año 2006. Además, como
grupo de trabajo ganamos un subsidio del
CONICET, con el grupo de trabajo de
Rosario y un grupo de trabajo del Comahue.
Con ellos pensamos justamente estimular el
trabajo en red. Ahí aparece además otro pro-
grama de intercambio que tenemos con la
gente de la Universidade do Vale do Río dos
Sinos (UNISINOS) en Brasil, incorporamos a

UNISINOS y empezamos a pensar: "arme-
mos la red". Cuando fuimos a buscar el
espacio web nos dijeron: "la red tiene que lle-
var un nombre". Empezamos a buscar y a
discutir los nombres y qué mejor que Marc
Bloch, que representa justamente los estu-
dios comparados. Invitamos a Rosa a partici-
par, como miembro de la red, no personal,
sino como representante institucional, a la
gente de la EHESS, gente de la Universidad
de Toulouse, al CSIC de Madrid, gente de
México, de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa y de Monterrey, la
propia Marta Petrusevic de la Universidad de
la City of New York, la gente de Brasil (que
ellos también van a empezar a trabajar en
red con las universidades de Minas Gerais y
de Pernambuco). Esos días que pasamos en
Tandil en Mayo del 2006 (va a salir la publi-
cación) fueron muy estimulantes. Las mesas
que son "disparadoras" de alguna forma de
los temas que nos preocupan y que nos con-
vocan: había mesas de historia social, de
historia política, de historia de empresas y
empresarios, de historia regional. La univer-
sidad de Quilmes me propuso hacer la publi-
cación en dos tomos, y UNISINOS ofreció su
sede para, en dos años, reunirnos en Brasil.
Al mismo tiempo, en Argentina, hay una gran
preocupación porque las crisis económicas
hacen huir a la gente, especialmente a los
profesionales y a los intelectuales. Se ha
generado un proyecto para estimular el con-
tacto de argentinos residentes en Argentina
con argentinos residentes en el exterior. Ahí
armamos una base de datos. Han estimula-
do también la formación de redes. Ahora nos
han apoyado cada vez que hemos hecho
estas reuniones, con pasajes para argenti-
nos, pero también nos permiten apoyar que
los colegas extranjeros puedan venir; para
nosotros es difícil apoyarnos con los pasajes,
por el cambio que en este momento hay del
Peso al Euro, pero sí podemos recibirlos
dentro de Argentina para que puedan dar
seminarios, participar de reuniones.
Quedamos con el compromiso de hacer la
próxima reunión en 2008 y, de alguna mane-
ra, repasar una próxima agenda de discusión
de temas, o incluso seguir ampliándola. Esto
va a tener su correspondiente difusión en la
página web, que estamos trabajando con la
intención convertirnos en otro polo, de formar
parte de toda una rueda o una red de difusión
y divulgación del conocimiento en distintas
temáticas a nivel internacional.

Entrevista realitzada el 9 de març de 2007, 
a càrrec de Rosa Congost i Enric Saguer

Transcripció: Lídia Donat 

BIBLIOGRAFIA:

- REGUERA, Andrea, Patrón
de estancias: Ramón
Santamarina: una biografía
de fortuna y poder en la
Pampa, Buenos Aires,
Eudeba, 2006, 239 pàgs.
- REGUERA, Andrea, coord.,
Los Rostros de la moderni-
dad: vías de transición al
capitalismo: Europa y
América latina, siglos XIX-
XX, Rosario, Prohistoria,
2006, 172 pàgs.

entrevista



any IX - núm. 21 - juny 2007

9

trobades 

XIX Seminari d'Història Econòmica i Social

Les transformacions agràries 
del segle XVIII català. 40 anys
després de la tesi de Pierre Vilar

Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.
Girona, 30 de novembre i 

1 de desembre de 2006

Com a teló de fons de l'emotiu acte de
reconeixement i homenatge a Pierre Vilar,
el passat 30 de novembre i 1 de desembre
de 2006 es va celebrar a la Universitat de
Girona el XIX Seminari d'Història
Econòmica i Social, organitzat per la revista
Estudis d'Història Agrària, el Centre de
Recerca d'Història Rural i el comitè d'inicia-
tiva de l'Atelier Pierre Vilar. Amb el títol Les
transformacions agràries del segle XVIII,
pres del volum tercer de la publicació en
català de la tesi doctoral de Pierre Vilar,
aquest seminari pretenia fer un balanç —i
convertir-se en un marc de discussió— del
llegat de la ja clàssica obra de l'hispanista
francès Catalunya dins l'Espanya Moderna,
quaranta anys després que sortís a la llum i
es convertís en un punt d'inflexió dins el
panorama historiogràfic català.

Rosa Congost s'encarregà de desta-
car a què es deu que encara avui en dia
aquesta obra sigui vigent. A través de la
seva ponència sobre el que Vilar anomena-
va els "casos intermediaris", Congost va
mostrar-nos com l'anàlisi històrica de caire
marxista de Vilar, lluny dels esquemes pre-
fixats utilitzats per historiadors dels anys 60
com Althusser, li permetia d'establir un dià-
leg constant entre les fonts històriques i la
seva teoria, la qual cosa donava com a
resultat rics i suggeridors matisos en la seva
obra, o bé li permetia d'interessar-se (fins i
tot encara més) per aquells casos interme-
diaris, com el de la regió de Girona, en què
els elements típics del feudalisme tardà
(com l'emfiteusi) i els del capitalisme (com
l'especialització agrària) s'imbricaven i no
impedien el creixement econòmic.

No obstant això, parafrasejant Vilar, la
història es construeix a partir dels treballs
previs d'altres historiadors; de vegades
aquesta construcció, si se'm permet la metà-
fora, s'ha d'enderrocar per edificar-ne altres

de més fermes. No crec, ni molt menys, que
aquest sigui el cas de Pierre Vilar, tal com
s'ha encarregat de demostrar la historiogra-
fia posterior a la seva obra. Tot i això, com va
evidenciar l'exposició de Llorenç Ferrer, la
seva obra no està absent de ser revisada o
matisada en certs aspectes com el demo-
gràfic. El professor de la Universitat de
Barcelona, a partir d'un gran nombre de
monografies que utilitzen registres parro-
quials, ha calculat les taxes de creixement,
natalitat i mortalitat de part de la població del
Set-cents, i ha arribat a la conclusió que els
recomptes d'habitants utilitzats per Vilar —el
Vezindario de Campoflorido (1718) i el Cens
de Floridablanca (1787)— poden donar peu
a una infravaloració de la població real. Això
implicaria dues coses: primer, que el creixe-
ment de la població del XVIII no va ser tan
intens, ja que partiríem d'unes xifres més
altes, especialment, en el cas del cens de
Campoflorido; i segon, que el creixement del
segle XIX restaria més atenuat. Malgrat tot,
la conclusió final de Vilar, que la població del
XVIII augmenta considerablement, segueix
essent vàlida, juntament amb les conse-
qüències que això mateix va comportar.

El següent pas de Vilar va ser pregun-
tar-se com les forces productives, encara
basades principalment en l'agricultura, van
poder assumir un creixement poblacional
d'aquesta envergadura. Una de les vies
proposades per Vilar va ser l'especialització
agrària encarada cap a un mercat allunyat
de l'estrictament local. En aquest sentit girà
la ponència de Ramon Garrabou i Enric
Tello: Cerealicultura i especialització vitícola
a la provincia de Barcelona. Els oradors, uti-
litzant cartilles avaluatòries i amillaraments,
van posar de manifest com l'especialització
vitícola va requerir un increment, que s'ac-
centua en el segle XIX, dels intercanvis per
corregir el dèficit creixent de grans de la pro-
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Belén Moreno (UAM)
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víncia de Barcelona. Belén Moreno, per la
seva banda, ens va parlar de la importància
del contracte de rabassa morta en tot
aquest procés: va permetre a molts treba-
lladors agrícoles del Penedès accedir a la
terra i participar parcialment dels beneficis
de l'especialització; però el contracte s'en-
dureix a mesura que transcorre el segle
XVIII, o bé es desnaturalitza, tal com va
passar amb la seva durada per la pràctica
de l'empeltament; això posa de relleu la fle-
xibilitat del contracte mitjançant noves clàu-
sules, censos o entrades, incorporades pels
establidors o (majoritàriament) subestabli-
dors segons les relacions de força envers el
rabassaire de cada moment històric. Enric
Vicedo ens va parlar d'una altra mena d'es-
pecialització, la cerealícola de les terres de
Ponent, i dels límits, des del punt de vista de
la reposició de nutrients, en una agricultura
preindustrial com la lleidetana del XVIII. El
professor de la Universitat de Lleida també
incidí en altres aspectes, com els conflictes
que arrossegà aquesta expansió dels cere-
als amb una ramaderia que es veié pro-
gressivament desplaçada durant el Set-
cents, i com les limitacions de l'agricultura
van traduir-se a la llarga en un increment de
l'endeutament de la població. 

Com és ben sabut per tots aquells que
hagin llegit l'obra de Vilar, el darrer volum de
Catalunya dins l'Espanya Moderna està
dedicada al comerç i a la funció que aquest

va exercir en tot aquest procés d'especialit-
zació i posterior industrialització. Partint d'a-
questes tesis, Francesc Valls, des de la his-
tòria comparada, va mostrar com la vincula-
ció entre especialització agrícola i industria-
lització no és tan evident. Probablement, l'è-
xit català —a diferència del llenguadocià,
que parteix d'unes potencialitats semblants
però que en el XIX són frenades en bona
part per les característiques intrínseques del
mercat nacional francès— és degut a una
millor articulació dels seus mercats, primer,
en el Set-Cents, connectats amb l'Europa
del nord, i, posteriorment a les guerres con-
tra França, lligats al mercat colonial i el mer-
cat interior espanyol. No és que Pierre Vilar
escrivís molt sobre indústria, malgrat que va
ser aquesta la principal raó que el va dur ini-
cialment a interessar-se per Catalunya. Tot i
això, els seus plantejaments sobre aquest
tema van ser desenvolupats per alguns dels
seus deixebles com Jordi Nadal. Altres, com
Jaume Torras, uns anys més tard, van venir
a omplir altres buits importants, com aquells
que es referien als orígens de la industrialit-
zació catalana. Torras, un dels pioners a
Espanya en aplicar les teories sobre la pro-
toindustrilització, va remarcar que resten
encara aspectes importants per estudiar
sobre aquest tema, com el paper dels "nous"
gremis de la "corona industrial" de
Barcelona (utilitzant l'expressió de Garcia
Espuche), atès que no és cert que la indús-
tria es desplacés a zones absents de gre-
mis, tot i que aquests van adoptar pràctiques
diferents segons els contextos, o bé les rela-
cions entre la indústria rural i les transforma-
cions agràries del XVIII.

La cloenda del seminari va estar prota-
gonitzada per historiadors —entre els quals
s'inclou un servidor— que segueixen consi-
derant l'obra de Vilar com un referent impor-
tant en les seves tesis doctorals. En la meva
humil opinió, els seus llibres segueixen
essent un compendi magnífic sobre allò que
és, o ha de ser, l'ofici d'historiador; però crec
que no hauríem d'oblidar tampoc la seva
filosofia, inherent també a l'obra vilariana
més rigorosament històrica, sobre com hem
de reflexionar les problemàtiques actuals
("pensar històricament") o bé sobre quina
postura ha d'adoptar l'historiador davant el
món que l'envolta.

Sebastià Villalón 

El seminari va concloure amb
la presentació de diverses
investigacions en curs.
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Joaquim M. Puigvert i Solà (Univer-
sitat de Girona) fou l'encarregat de la pri-
mera ponència, que presentà un estudi
sobre l'origen geogràfic i social dels cata-
lans que van estudiar veterinària (en la
seva gran majoria, a Saragossa) entre mit-
jan segle XIX i 1936. El ponent detectà que
entre 1848 i 1912 es matricularen a l'esco-
la de veterinària de Saragossa 854 estu-
diants catalans, els quals representaven el
6,68% dels estudiants d'aquella escola.
Puigvert remarcà el contrast entre el gran
nombre d'estudiants originaris de
Barcelona i el seu entorn (ja que la ciutat
esdevingué un estímul per a la ramaderia
productora de llet i de carn) amb el reduït
nombre d'estudiants originaris de les
comarques pirinenques, de gran tradició
ramadera. Pel que fa als orígens socials
dels estudiants de veterinària catalans, va
detectar que bona part d'ells provenia ini-
cialment d'oficis del món del cavall (ferrers,
carreters, etc.), però, més endavant, els
estudis de veterinària es convertirien en
una de les possibilitats per als fills segons
dels propietaris. Per acabar, Puigvert féu
una breu menció a les primeres dones que
estudiaren veterinària. La primera dona
veterinària es titulà l'any 1925, però des de
molt abans s'havia plantejat la convenièn-
cia o no de permetre que les dones
poguessin accedir a aquest ofici.

Martí Pumarola i Batlle (Universitat
Autònoma de Barcelona) fou el següent que
intervingué. El seu treball consistí en la pre-
sentació de les idees principals que exposa
en el seu recent llibre sobre la història de la
veterinària a Girona.1 Mentre Puigvert va
voler diferenciar clarament la veterinària
com a un nou ofici aparegut en el segle
XVIII, Pumarola inicià la seva exposició pre-
sentant els antecedents d'aquest ofici: els
menescals i els cetrers, per exemple. Tot
seguit, parlà de la creació de la Real Escuela
de Veterinaria a Madrid l'any 1793 i de la
creació de les seves sucursals: Còrdova,
Lleó i Saragossa. Fou a la capital aragone-
sa, tal com havia indicat Puigvert, on anaren
a parar la major part dels futurs veterinaris
catalans. Després d'un ràpid cop d'ull a la
diferent legislació del segle XIX relativa a la
inspecció dels aliments, Pumarola se centrà
en la formació de la creació del Col·legi de
Veterinaris de Girona l'any 1906, i disseccio-
nà breument algunes biografies i sagues
familiars de veterinaris gironins: Joan
Arderius, Joan Verdaguer, Pere Màrtir
Rosselló, Joaquim Ravetllat, Joaquim
Gratacós i la primera dona, Teresa Bonilla.

La intervenció següent anà a càrrec
de Josep Pujol i Andreu (Universitat
Autònoma de Barcelona), i se centrà en el
consum de proteïnes animals a l'Europa
dels segles XIX i XX. El ponent plantejà
com a element conductor de la seva expo-
sició que els canvis en la dieta dels euro-
peus no estigueren condicionats únicament
per l'evolució de la renda. Per això, analitzà
el consum de llet i la urbanització. En el pri-
mer cas, Pujol plantejà que, durant el segle
XIX, a l'Europa mediterrània el sector rama-
der estava orientat a la producció d'animals
de treball i que no es disposava dels mit-
jans necessaris per a conservar la llet, per
la qual cosa aquest aliment tenia una posi-
ció molt secundària en l'alimentació d'a-
questes regions. A partir de principis del
segle XX, el descobriment de noves possi-
bilitats nutritives de la llet i de noves tècni-
ques de pasteurització i esterilització afavo-
riren l'increment del consum de llet en
aquestes regions. Pel que fa a la urbanit-
zació, les millores en les comunicacions
facilitaren que arribessin a les ciutats noves
especialitats càrniques, i això facilità una
major diversificació de l'alimentació.

La darrera de les ponències fou expo-
sada per Enric Saguer i Hom (Universitat de
Girona). Consistí en l'anàlisi de l'evolució de
la ramaderia a Girona entre 1850 i 1950.
Saguer començà la seva exposició amb
unes xifres relatives a la situació actual de la
ramaderia a les comarques gironines: en
els darrers anys Girona s'ha situat en uns
nivells de densitat ramadera inferiors a la
mitjana catalana (74,6 unitats ramaderes
per km2 a Girona, enfront de les 86,9 de
Catalunya, segons dades de l'any 1999).
Com que el punt de partida era una situació
radicalment diferent, Saguer intentà desco-
brir les causes d'aquest retrocés. Després
de presentar diverses dades estadístiques
relatives a la ramaderia gironina en els anys
objecte del seu treball, el ponent es pregun-
tà si es podia atribuir aquesta evolució al
contracte agrari predominant a Girona: la
masoveria. Els contractes de masoveria
regulaven completament la producció agrí-
cola anual, marcaven les regles relatives al
paper de la ramaderia i, en molts casos,
limitaven la seva extensió per tal de no per-
judicar la percepció del terç de la collita.
Així, molts propietaris manifestaren poc
interès en seguir la línia de desenvolupa-
ment pecuari que havia seguit la província
des de finals del segle XIX. Això féu que, en
cert moment, la masoveria actués com a fre
de la ramaderia, però a llarg termini es pro-

Jornada

Història de la
veterinària i de la
ramaderia 

Facultat de Lletres de la
Universitat de Girona,

24 de novembre de 2006

Coincidint amb la celebració del
centenari del Col·legi de Veteri-
naris de Girona, l'Associació
d'Història Rural de les Comar-
ques Gironines i el Centre de
Recerca d'Història Rural, amb el
suport de l'esmentat Col·legi,
dedicaren la tradicional jornada
anyal a l'estudi de les relacions
entre ramaderia i veterinària en
els segles XIX i XX. La jornada
es plantejà des d'un punt de
vista pluridisciplinar, amb quatre
ponències de caràcter històric i
una taula rodona on s'analitzà el
present i el futur de la veterinà-
ria a Catalunya.
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L'Institut d'Estudis Empordanesos,
l'entitat d'estudi amb més socis de les
comarques gironines, dins dels actes de
celebració del 50è aniversari de la seva
creació, va organitzar els dies 20-22 d'oc-
tubre un congrés a Figueres sota el títol El
paisatge, element vertebrador de la identi-
tat empordanesa. Al llarg d'aquestes tres
jornades, es van exposar i debatre temes
tan diversos com l'evolució del paisatge
empordanès, la nova cultura de l'aigua a
la zona, l'evolució del sistema de pesca a
la costa empordanesa, la transformació de
la plana al llarg de la història, l'impacte del
fred de l'any 1956 i l'Empordà com a motiu
d'inspiració per a la realització d'obres
d'art. Hi van participar cent vint congres-
sistes, amb l'exposició d'una seixantena
de comunicacions i amb les ponències ofi-
cials, aportades per Jordi Sargatal, presi-
dent de la Fundació Territori i Paisatge, La

fauna de l'Empordà fa set mil anys, el pro-
fessor Narcís Soler, catedràtic de Prehist-
òria de la UdG, L'Empordà a l'antiguitat: de
la prehistòria a la humanització del paisat-
ge, el professor Josep Fradera, catedràtic
d'Història contemporània de la UPF, Ni
sirenes ni pastors: el parany de la identitat,
Vinyet Panyella, llicenciada en Filologia
catalana, L'Empordà i la plenitud del pai-
satge líric i el professor Joan Nogué, cate-
dràtic de Geografia Humana de la UdG i
director de l'Observatori del Paisatge,
Paisatge, identitat i territori. L'acte de clo-
enda, al castell de Peralada, va comptar
amb la presència de Joaquim Nadal, con-
seller de Política Territorial i Obres
Públiques, qui va aprofitar l'avinentesa per
destacar la importància de l'aprovació
definitiva del Pla Director de l'Empordà,
alhora que va assegurar que el Pla servi-
rà per racionalitzar les infraestructures.

El President de l'IEE, el senyor Puig
Vayreda, va tancar el Congrés donant a
conèixer les conclusions dels tres dies de
ponències i debats. L'entitat va destacar en
les seves conclusions l'èxit de participació i
la necessitat de preservar la biodiversitat
del conjunt dels ecosistemes empordane-
sos —com els prats de dall, la Garriga, els
líquens del cap de Creus, les closes i els
paisatges humits—, i la importància de
prosseguir en la línia d'una recerca pluridis-
ciplinar que permeti reconstruir el paleopai-

trobades
duí un moviment de conversió de la maso-
veria en arrendaments monetaris o en con-
reu directe. Per això, Saguer entengué que
era difícil atribuir als contractes de masove-
ria la causa del retrocés de la ramaderia a
les nostres comarques.

Un cop presentades les ponències, es
féu l'acte d'entrega de la quarta edició del
premi Mestall. El guanyador del premi fou
Eduard Arnal i Boada, estudiant de l'IES
Gabriel Ferrater de Reus, sota la tutoria de
la professora Rosa Soler, amb un treball
sobre l'evolució del conreu i el comerç de
l'avellana al Camp de Tarragona.2

La Jornada finalitzà amb una taula
rodona, presidida per Martí Pumarola, a la
qual es va debatre sobre la situació actual i
les perspectives de futur de l'ofici de veteri-
nari. Bernat Serdà, president del Col·legi
Oficial de Veterinaris de Girona, exposà l'e-
volució de l'ofici des de mitjan segle XX a
partir de la seva experiència professional, i
dibuixà el "retrat robot" del veterinari actual:
en aquests moments les dones represen-

ten el 52% dels col·legiats i el 75% del con-
junt d'estudiants matriculats a les universi-
tats. Carme Carretero, professora de la
Universitat de Girona, centrà la seva inter-
venció en la composició, funcionament i
objectius de l'Agència de Protecció de la
Salut de Catalunya, organisme autònom de
la Generalitat que integra els serveis desti-
nats a la protecció de la salut i protecció a
les persones dels possibles elements
nocius existents en els aliments. Imma
Arpa, del Departament de Salut de la
Generalitat, plantejà els principis de la polí-
tica autonòmica destinada a la preservació
de la higiene dels aliments. Finalment,
Jordi Cairó, de l'Hospital Veterinari Canis,
de Girona, analitzà els canvis que els vete-
rinaris s'han vist obligats a realitzar des
dels anys setanta, lligats a l'evolució de la
societat, més sensible avui en dia amb el
benestar dels animals de companyia.

Joaquim Alvarado i Costa 

NOTES

1. Pumarola, Martí, Cent anys de
Veterinària a Girona. Col·legi de
Veterinaris 1906-2006, Figueres, Brau
Edicions, 2006.

2. Vegeu-ne una ressenya al número 20
del Mestall, pàg. 7.

Congrés

El paisatge, ele-
ment vertebrador 
de la identitat
empordanesa 

Figueres, 
20-22 d’octubre de 2006
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satge empordanès i l'evolució de l'antropit-
zació del medi. Va quedar palès que la
dinàmica actual de les intervencions en el
territori posa en perill el paisatge, que no
pot evolucionar al ritme que imposen les
actuals propostes: el paisatge ha d'anar
canviant de manera més lenta o, en tot cas,
a un ritme sostenible, per tal que el medi
pugui assimilar els impactes de creixement
econòmic, demogràfic i urbanístic. El pai-
satge de l'Empordà ha contribuït a verte-
brar la identitat empordanesa i ha esdevin-
gut un referent de l'imaginari col·lectiu cata-
là, però correspon als ciutadans decidir-ne

la seva gestió responsable. També es donà
suport a la candidatura del vessant medite-
rrani del Pirineu, que comprèn part de la
comarca, perquè sigui declarat Patrimoni
de la Humanitat per la Unesco.

La publicació de les actes tindrà lloc,
en dos volums, durant la primavera d'a-
quest 2007, i es dedicaran al Dr. Albert
Compte en reconeixement de la seva
dedicació a l'IEE i per la important tasca
docent i de recerca que ha dut a terme al
llarg de la seva vida.

Erika Serna i Coba 

La Trobada, que  s'emmarca dins els
actes de celebració del Centenari de
l'Institut d'Estudis Catalans, va comptar
amb el suport de la Universitat de Girona i
la col·laboració del Centre de Recerca
d'Història Rural.  En la inauguració de les
jornades, el dijous dia 16, el vicerector de
recerca i membre d'aquest centre, Joaquim
M. Puigvert, va voler destacar la coincidèn-
cia en la creació, el mateix any 1907, de
l'Institut d'Estudis Catalans i la Junta de
Ampliación de Estudios, dues fites impor-
tants en la institucionalització de la ciència
a l'Estat espanyol.

En les jornades s'hi van tractar una
gran quantitat de problemàtiques pròpies
d'aquesta disciplina historiogràfica, en
molts aspectes i de diferents èpoques,
que van des del patrimoni científic i tecno-
lògic a la qüestió de les xarxes tecnològi-
ques —foneria, aigua, telefonia, etc.—,
passant pel paper de la història de la cièn-
cia en el món de l'ensenyament i en el
món de les professions, entre d'altres. Les
jornades, que van incloure una visita al
Museu del Cinema, també van dedicar
una sessió a les relacions entre ciència i
indústria cinematogràfica.  

La gran quantitat de participants —fins
a 121 comunicants!—  va impedir que totes
les sessions fossin plenàries. En algunes de
les sessions paral·leles, la secció de
Ciències Biològiques de l'IEC va aprofitar
per celebrar-hi la Jornada intercongressual
de metges i biòlegs de llengua catalana. Les
propostes de vulgarització de la història de
la Ciència també van centrar part de les
comunicacions, així com dues de les tres
conferències plenàries. Stephen Johnston,
del museu d'Història de la Ciència de la
Universitat d'Oxford, va explicar, des de la
seva pròpia experiència, les possibilitats
d'interacció entre la presència pública i vir-

tual de la història de la ciència i la dels
museus. D'altra banda, Marco Beretta, de
l'Institut d'Història de la Ciència de Florència,
va descriure l'experiència del projecte
Panopticon Lavoisier com a exemple d'apli-
cació de les tecnologies de la informació a la
recerca analítica, en aquest cas, de la histò-
ria de la química. Per últim, la tercera de les
conferències plenàries va anar a càrrec d'Àl-
var Martínez Vidal (UAB), que va parlar de
Ramón i Cajal i el que ell anomena "catala-
nisme mèdic". La nova historiografia de la
Ciència-Religió també va ser present a les
jornades amb les comunicacions de dos
joves investigadors, Stephan Pohl i Ainoa
Marzábal. Exposats al claustre de la Facultat
es podien veure pòsters que il·lustraven o
complementaven algunes comunicacions.
Les jornades es van cloure, el diumenge dia
19, amb una sessió dedicada a Ciència i
Tecnologia al món rural, que va tenir lloc al
Centre Cívic Can Genís de Palafrugell.

Cal destacar, per acabar, la transver-
salitat en el perfil professional dels partici-
pants, fet que palesa l'interès per la història
de la ciència, tant des de les disciplines
científiques com des de la història tout
court. S'hi va trobar a faltar, però, la presèn-
cia d'historiadors professionals que afavo-
rissin el diàleg amb els nous corrents i
mètodes de la historiografia acadèmica —
diàleg que ha d'afavorir les dues parts, tant
els historiadors acadèmics com els nous afi-
cionats. En una societat com la nostra, tan
condicionada pel canvi tecnològic —com a
conseqüència del desenvolupament de la
ciència—, es fa necessària la integració de
la història de la ciència en el discurs histo-
riogràfic si el que es vol és fer més com-
prensible la història "total".

Jordi Bohigas i Maynegre 

La Facultat de Lletres de la
Universitat de Girona va
acollir, el passat novembre,
la IX Trobada d'Història de la
Ciència i de la Tècnica, que
organitza cada dos anys la
Societat Catalana del mateix
nom, filial de l'Institut
d'Estudis Catalans des de la
seva creació, el 1991.

IX Trobada
d'Història de la
Ciència 
i de la Tècnica

Facultat de Lletres de la
Universitat de Girona, 

16-19 de novembre de 2006
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MALLORQUÍ,
Elvis (coord.)
Toponímia,
paisatge i cultura: 
els noms de lloc
des de la lingüística,
la geografia i la
història
Biblioteca d'Història Rural 

Associació d'Història Rural
de les Comarques Gironines
/ Centre de Recerca
d'Història Rural de la
Universitat de Girona /
Documenta Universitaria;
Girona, 2006, 186 pàgs.

La publicació en forma de llibre de
les intervencions en la jornada sobre
Toponímia i paisatge rural, que es va cele-
brar a la Facultat de Lletres de la
Universitat de Girona el divendres 17 de
novembre de l'any 2004 amb caràcter
buscadament interdisciplinari i obert, pot
ser una bona eina per a ajudar tant a
aquells interessats en el tema de la topo-
nímia, com en els de la pròpia història
agrària, així com per a estimular nous tre-
balls i estudis, que prou falta fan. 

Bona part del mèrit d'aquesta edició
recau en l'Elvis Mallorquí: tant en la
Introducció i les Conclusions, com en el
capítol cinquè, dedicat a la Història, a
partir d'un acurat treball de camp i d'arxiu
a les Gavarres i d'una àmplia i seleccio-
nada bibliografia recollida en les notes i
al final del llibre, emmarca els escassos
treballs que s'han fet a les comarques
gironines i fa unes quantes reflexions
molt interessants sobre la limitació i la
utilització de les fonts —inclosos els cap-
breus. A més, mitjançant alguns quadres
i comparacions, remarca alguns canvis
molt importants. I això només ho permet
copsar un estudi molt complet i acurat
com el que ell ha pogut fer.

En aquest sentit, els treballs d'en
Jordi Bolòs sobre l'Edat Mitjana, o bé el
modèlic treball d'inventari del patrimoni
etnogràfic que s'està fent al massís de les
Gavarres —i en menor grau s'intenta fer a
d'altres massissos com el Montseny, les
Guilleries, l'Alta Garrotxa, l'Albera o la
serra de Finestres—, o dels arbres monu-
mentals i de les cabanes i parets de pedra
seca en diferents indrets, també poden ser
una bona eina per a la recuperació i estu-

di del ric patrimoni toponímic, que corre
greu perill de desaparèixer definitivament
davant la creixent urbanització i globalitza-
ció del territori. Aquí, com també apunten
els altres autors, els noms dels paratges hi
juguen un  paper molt important.

També són de gran interès les refle-
xions de Ramon Amigó sobre els estudis de
toponímia a Catalunya, a partir de la seva
vasta experiència a Tarragona —on més se
n'han publicat, tal com palesen el mapa, l'in-
ventari i la cronologia del seu capítol.

La visió des de la lingüística que fa
Joan Anton Rabella al capítol tercer és
molt alliçonadora. Sobre els topònims pre-
romans apunta encertadament, entre
altres coses, que "encara que resulti poc
espectacular, des d'un punt de vista cien-
tífic honest, creiem que solament es pot
indicar que el significat originari és incert o
desconegut; i com a molt en alguns casos
molt específics es pot relacionar el nom
propi amb la llengua ibèrica, a partir de la
seva aparició en l'epigrafia i per les sem-
blances amb els mots conservats d'aques-
ta llengua, o amb l'àrea pirinenca".
L'estudiós conclou finalment que són
necessaris, sobre això,  uns estudis uni-
versitaris de toponímia.

No menys interessant i clarificadora
és la visió que fa Joan Tort des de la
Geografia i l'estudi de la toponímia del
Baix Camp en el següent capítol, espe-
cialment l'exemple que posa de les "terres
fredes i càlides" del Massís Central, que
mostra una vegada més la quantitat i la
qualitat dels elements que intervenen en
la recerca toponímica.

En el sisè i darrer capítol, Francesc
Roma estudia la relació dels noms de lloc
amb la cultura popular. Posa uns quants
exemples molt interessants, com són el de
l'infern i la caritat, la presència dels quals
en la toponímia de les nostres comarques
és prou inquietant i suggerent.

Resumint i en conjunt, els cinc
autors es plantegen la importància de la
toponímia en l'estudi del paisatge des de
molts diferents punts de vista, i com
afrontar-la amb rigor i eficàcia i intentant
analitzar acuradament el terreny i les
fonts, així com la població que l'ha creat
al llarg dels segles.

Joan Fort i Olivella 

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

Situació dels reculls de
noms de lloc de Catalunya
(1936-2005)

(c) Elvis Mallorquí, 2006
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llibres 

Estem davant un llibre d'història de
la propietat de la terra i de reflexió meto-
dològica sobre la concreció de la propie-
tat, en el qual es conjuguen diferents
elements com a resultat de la recerca
empírica i l'estudi comparat de realitats
històriques (Catalunya, Espanya,
França i Anglaterra, amb una referència
a Irlanda). És una visió de la propietat
de la terra en la qual es descarta, des de
la introducció, la repetició de clixés i
conceptes habituals (molts dels quals
són qüestionats i repensats), i s'aposta
per una renovació dels estudis històrics
de la propietat de la terra, especialment,
dels que provenen de la història del
dret, tota vegada que l'autora parteix de
la tesi que s'han d'estudiar les condi-
cions de realització de la propietat i evi-
tar els perills de la tendència lineal de la
història (en diu "tendència estatista")
cap a la qual ha caigut una part impor-
tant de la historiografia espanyola que
ha acabat per identificar les lleis, les
derivades de la revolució liberal, amb la
realitat, fet que, a partir d'aspectes con-
crets, la realització de la propietat des-
menteix clarament. 

Rosa Congost estructura el llibre en
una introducció i tres grans apartats. De
la introducció, val la pena remarcar l'es-
forç de síntesi i la presentació en forma
de diagrames d'algunes de les tesis que
es defensen en el llibre. De ben segur,
d'aquí a poc temps, aquests diagrames
acabaran per formar part dels manuals.
No es tracta de visions simplistes de la
realització de la propietat, ans al contrari:
introdueix matisacions fonamentals, tot
comparant la realització de la propietat a
Catalunya, a Espanya, a França i a
Anglaterra. La idea que defensa és que
una determinada visió de la propietat de
la terra ha condicionat el discurs sobre el
progrés i el desenvolupament de la
humanitat i que l'anàlisi històrica des-
menteix aquest reduccionisme (apriorís-
tic, en moltes ocasions). Contra aquesta
visió defensa la necessitat d'estudiar his-
tòricament el procés de construcció de la
"gran obra de la propietat".

El llibre de Rosa Congost parteix
d'una realitat coneguda per l'autora, la
regió de Girona, a la qual ha dedicat més
de 20 anys de recerca continuada. És el
seu laboratori d'anàlisi. Aquesta realitat,
però, és convenientment contrastada lite-
ràriament amb les formes que adopta la
propietat a diverses regions espanyoles

(Galícia, per exemple, usada com a punt
comparatiu quan analitza la realitat dels
foros) i, sobretot, França i Anglaterra. La
història comparada es converteix en una
metodologia de treball del tot pràctica i
operativa, necessària per evitar anàlisis
simplistes de la realitat. L'estil emprat és
el del diàleg amb el lector, habitual en els
escrits de l'autora, de manera que fa par-
ticipar el lector en l'argumentació i ajuda
a què ell mateix arribi a les conclusions.
Sens dubte, a partir de les referències
historiogràfiques, podem resseguir les
influències en l'obra: Marx (la idea dels
propietaris pràctics), Marc Bloch (la gran
obra de la propietat, la necessària anàlisi
comparada, l'individualisme agrari), E.P.
Thompson (la concreció de la propietat,
el paper dels comunals: beneficiats i per-
judicats), P. Vilar (la reivindicació de la
Història davant la Història estatista del
Dret, el pensar històricament) i, final-
ment, J. Fontana (especialment la res-
posta a B. Clavero de Mientras tanto,
però també la recomanació d'un text pen-
sat per als seus alumnes) estan darrere
d'aquest llibre. Aquesta és la filiació. Un
llibre que serà un referent important en
els estudis de la història de la propietat
de la terra, i no només de la terra.

La formulació de la tesi queda clara
en la introducció, mentre que els argu-
ments apareixen en els tres apartats
següents: Quins drets?, quina història?;
Sagrada propietat imperfecta, i La gran
obra de la propietat. En alguns dels capí-
tols, recull treballs publicats amb anterio-
ritat convenientment revisats (capítols 1,
2, 4 i 7). I el capítol 5 encara ha d'apa-
rèixer en català.

Val la pena remarcar-ne alguns
aspectes. D'entrada, el diferent resultat a
França i Anglaterra, i també a Espanya i
a Catalunya, en relació a la concreció de
la propietat de la terra després de la
revolució liberal. La qüestió dels comu-
nals és un bon exemple d'aquest resultat
final diferent. Com també ho és el fet que
són els propietaris els que dirigeixen i
concreten en forma de llei els canvis en
la propietat liberal. Són els propietaris
pràctics els que van fer prosperar la seva
forma de propietat, una llei adequada als
seus interessos. Aquesta propietat poste-
rior a la revolució liberal permet a l'auto-
ra fer un seguit de constatacions del tot
contràries als usos historiogràfics habi-
tuals: la propietat absoluta no s'imposa
després de la revolució liberal espanyola,

CONGOST, Rosa
Tierras, leyes,
historia. Estudios
sobre “la gran
obra de la
propiedad”
Barcelona, Crítica, 2006, 341
pàgs.

La història comparada
es converteix en una

metodologia de treball
del tot pràctica i

operativa, necessària
per evitar anàlisis

simplistes de la realitat
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ans al contrari, es manté, fins èpoques
ben recents, la divisió de dominis. La
revolució liberal va respectar els drets
dels senyors directes laics (de fet, res-
pecta totes les formes de propietat).
D'altra banda, combat la idea que la "pro-
pietat perfecta", "absoluta" , és a la base
del creixement econòmic. El creixement
català i anglès ho vénen a desmentir cla-
rament. I, al costat de la divisió de domi-
nis, exposa com a argument de pes el
manteniment dels censos i els foros. La
propietat és imperfecta, però és sagrada,
ja que els propietaris l'han volguda així. 

L'estudi de la realitat històrica per-
met concretar els drets de propietat, uns
drets de propietat mutants, on l'autora
il·lustra clarament aquesta visió de la
propietat de la terra. Els senyors útils
protagonitzaren a Catalunya, en el tràn-
sit cap a la societat liberal, una "revolu-
ció de la ignorància" significativa i impor-
tant, tota vegada que, en aliança amb els
notaris, en no mencionar els senyors
directes de les seves terres en efectuar
les transaccions del domini útil, van aca-
bar per reduir el pes del domini directe.
Ben diferentment trobem el comporta-
ment d'aquests o altres senyors útils que
acabaren per convertir-se en propietaris
particulars de boscos i terres boscoses
(els exemples de Llagostera i Tossa són
prou significatius), antigament comunals,
en una modalitat clara d'usurpació de
drets, sense que la llei els obligués a

haver de demostrar els seus drets. La
realitat històrica del tancament de fin-
ques és estudiada també per l'autora en
referir-se als bans de tancament de fin-
ques demanats per particulars, però
també en l'estudi comparat del dret d'es-
pigolar entre França, Anglaterra,
Espanya i Catalunya. El manteniment de
la possibilitat d'espigolar a França (fet
que podria semblar inversemblant en un
cas de propietat plena derivada de la
Revolució; és més, els revolucionaris de
1791 van decretar el seu manteniment)
contrasta amb les prohibicions del cas
anglès o espanyol.

L'elaboració de la llei, amb la parti-
cipació i la demostració d'interessos evi-
dents, de classe, dels propietaris i la
seva definitiva cristal·lització apunten
cap a una determinada idea dels drets
de propietat. Rosa Congost ha estudiat
lleis i codis, però, sobretot, ha estudiat la
concreció d'aquesta realitat, tot analit-
zant-la al detall, però també establint
comparacions amb altres realitats histò-
riques. I ha acabat per constatar que la
concreció de la propietat era canviant i
que la realitat dels drets de propietat
podia quedar lluny de codis, de lleis i de
reglamentacions. En definitiva, aquest
llibre és un veritable clam per tornar, des
del coneixement del Dret, la història de
la propietat a la Història.

Pere Gifre Ribas 

Que la vida de la població de
Cadaqués ha estat condicionada al llarg
de la seva història pel seu aïllament geo-
gràfic i que aquest aïllament ha donat als
seus habitants un caràcter especial amb
un fort sentiment de comunitat, és un fet
obvi per a tota persona que s'hagi apro-
pat mínimament a l'estudi d'aquesta vila
empordanesa. 

Mercès a aquesta peculiaritat,
s'han mantingut uns costums i usos
comunals fins a èpoques relativament
recents. Com a prova d'això, hom pot
esmentar la sorpresa que tingué el Rei
Martí l'Humà a principis del segle XV en
observar que aquesta comunitat es
regia internament a través d'assemblees
generals de veïns que es reunien a la
plaça pública per tractar temes del
govern municipal. O, per citar un altre

exemple, el comentari de l'il·lustrat
Francisco de Zamora l'any 1790 en el
transcurs del seu viatge a l'Empordà, on
definia els habitants de la població amb
els següents termes: "Nótese: que los
de Cadaqués parecen unos isleños",
alhora que constatava l'existència d'una
forta endogàmia que, molt il·lustrativa-
ment, era expressada per la dita popular
encara viva avui dia "nos en nos". En
aquest context general, doncs, la mar
representava l'única sortida a aquest
aïllament secular (encara hom esmenta-
va no fa gaires dècades que molts cada-
quesencs havien estat a Amèrica, però
molt pocs a Figueres) i, al mateix temps,
era la font principal de recursos econò-
mics i alimentaris de la població. D'aquí
que, des d'èpoques molt reculades, l'ex-
plotació d'aquest recurs bàsic per

PRAT, Enric,
SERNA, Èrika i
VILA, Pep, eds.
Les ordinacions
de la pesquera 
de Cadaqués
(s. XVI-XVIII)
Palamós, Museu de la Pesca,
2006, 219 pàgs.

La concreció de la
propietat era canviant
i la realitat dels drets
de propietat podia
quedar lluny de
codis, de lleis i de
reglamentacions
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aquesta petita, tancada i cohesionada
comunitat s'hagués de regular, primer
de forma oral i posteriorment per escrit.

El present treball, doncs, pretén
posar a disposició del públic interessat
una transcripció complerta i entenedora
de les antigues ordinacions pesqueres
de la vila de Cadaqués. Es tracta d'un
conjunt de normes de dret consuetudina-
ri que reglamentaven la pesca pels tradi-
cionals sistemes de la xàbega i el bolig
—arts de tir de platja, la primera diürna i
la segona nocturna— en el terme marítim
de Cadaqués. És a dir, en elles es des-
criu de forma breu i clara com es repar-
tien els caladors existents entre les dife-
rents "companyies", la forma com s'havia
d'efectuar aquest tipus de pesca a cada
cala disponible (aquestes variaren amb
els anys, integrant en ocasions cales de
municipis veïns com Jóncols, la Pelosa o
Taballera), quins dies no era lícit pescar,
etc. En definitiva, una veritable reglamen-
tació per organitzar l'activitat pesquera
de la vila. El fet que les pesqueres es sor-
tegessin i que es poguessin preveure
càstigs per aquells que no respectessin
el lloc on els havia tocat era tota una
declaració de principis d'aquest caràcter
comunal. Concretament, aquestes nor-
mes havien estat recopilades, any rere
any, des del 1542 fins al 1792 —dates de
la primera i darrera inscripció—, tot i que,
amb tota seguretat, n'hi hagué d'ante-
riors; però no n'hi ha constància escrita.
És precisament aquesta longevitat allò
que dóna al text un caràcter únic i singu-
lar. El llibre que es conserva actualment
a l'arxiu parroquial de la vila (una clara
mostra de la imbricació existent a l'Àntic
Règim entre les parròquies i les universi-
tats) no és d'aquesta primera data, sinó
que en part és una transcripció d'un llibre
més antic realitzada l'any 1675 pel clava-
ri de la vila Antoni Mallol i Pell.

El text de les ordinacions va prece-
dit de cinc estudis introductoris que faci-
liten la seva comprensió, dels quals els
tres primers han estat publicats amb
anterioritat, mentre que els dos restants
són inèdits. En primer lloc, trobem un
breu treball de l'economista i escriptor
Frederic Rahola i Trèmols, Algunas noti-
cias acerca de las antiguas comunida-
des de pescadores en el Cabo de
Creus, escrit l'any 1903, on es recullen
dades sobre la comunitat de Cadaqués
des de l'edat mitjana. Tot seguit, es
transcriuen tres articles de Josep
Rahola i Sastre publicats a la Revista de

Girona els anys 1967, 1971 i 1984, d'i-
dèntiques característiques. El segueix
l'estudi d'Ernesta Sala El llibre de les
ordinacions de la pesquera de
Cadaqués, un document del segle XVI
(1990), el qual analitza els aspectes lin-
güístics de les ordinacions. Aquests tres
treballs, dels quals s'ha respectat la llen-
gua original de redacció, han servit als
editors per no reiterar aspectes ja trac-
tats per aquests investigadors.

Quant als estudis inèdits, primer ens
presenten el treball de l'historiador i
arqueòleg Marcel Pujol i Hamelink Peix,
ormeigs i barques durant l'edat moderna
en el marc del llibre d'ordinacions de la
pesquera de Cadaqués, on l'autor fa un
breu però interessant resum històric, des
de l'edat mitjana fins a la desaparició a
mitjan segle XX dels sistemes de pesca
tradicional, del  tipus de peix capturat i de
les diferents maneres de consumir-lo, els
ormeigs i sistemes emprats, les embar-
cacions, etc., i, sobretot, se centra en la
pesca a l'encesa. El segon estudi inèdit,
realitzat per l'historiador empordanès
Pablo de la Fuente, es titula Costum con-
tra dret: el conflicte pesquer entre
Cadaqués i Roses per les cales Pelosa i
Jóncols a la segona meitat del segle
XVII, i se centra en els conflictes desen-
volupats entre les diverses comunitats
del Cap de Creus pel control de les cales
i els seus recursos. En concret, exempli-
fica aquesta conflictivitat amb l'enfronta-
ment sorgit a finals del segle XVII entre
les universitats de Roses i Cadaqués pel
control de les productives cales de
Jóncols i la Pelosa.

Finalment, el llibre es clou amb una
planimetria de situació realitzada per
Arnald Plujà que permet al lector situar
fàcilment els diferents topònims esmen-
tats en el text de les ordinacions.

En definitiva, quant a la valoració
general del treball, creiem que és òpti-
ma, atès que ens apropa d'una manera
clara i detallada al context històric i
social on sorgiren les esmentades ordi-
nacions. Cal doncs, felicitar els editors i
autors per la tasca realitzada, ja que han
estat capaços de fer un treball documen-
tat i seriós i plasmar-lo en un llibre com-
prensible, àgil i amè.

Lluís Buscató i Somoza
Ariadna Puig Mont 
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Agricultor! Recorda que la unió fa la
força, resava un lema inscrit a les parets del
celler cooperatiu d'Espolla. Un lema ben
propi del moment en què fou inaugurat, l'any
1931, i que, rere un to imperatiu i doctrinari,
no deixa de traspuar les importants dificul-
tats que les iniciatives cooperativistes varen
tenir per consolidar-se. L'any passat, el
celler d'Espolla, un dels projectes amb major
trajectòria de les comarques gironines, va
celebrar setanta-cinc anys d'existència. A
propòsit d'aquest aniversari, s'ha publicat un
llibre de petites dimensions i disseny acurat
que aplega tres textos sobre els antece-
dents, la gestació i els seus primers anys de
vida. Després d'un pròleg del president del
celler i d'una introducció —un segon prò-
leg— del president de l'Associació Cultural
d'Espolla, el llibre conté un estudi de
Marciano Cárdaba sobre el sindicat agrícola
creat el 1906 i el celler cooperatiu que
aquest va impulsar, després d'una arrenca-
da fallida, a partir de 1929;  un segon estudi
sobre l'edifici del celler, projectat el 1930 per
Pelai Martínez, aleshores arquitecte novell; i,
finalment, la transcripció de la crònica dels
actes d'inauguració publicada a l'Empordà
Federal i acabada amb un simpàtic tiberi tipi-
ficat com a "lonx" (per launch, inauguració)
que ens recorda tant la vivacitat de la llen-
gua com la seva ràpida caducitat. 

El llibre, tot i que irregular en la seva
concepció i en la seva execució, conté nom-
broses informacions d'interès i algunes tesis
que val la pena considerar. A Espolla hi va
haver, com a tantes altres localitats, un sin-
dicat interclassista, confessional, adscrit a la
Federació Sindical Agrària, i que durant
molts anys va tenir activitat a batzegades.
Res de nou. Però, al costat d'això, Marciano
Cárdaba també ens mostra un sindicat —i
cooperativa— amb prou singularitats: els
funcionaris religiosos locals, per exemple,
no semblen tenir-hi cap paper ressenyable;
més aviat, la iniciativa va correspondre als
grans propietaris, especialment a Francesc
Mascort, que dirigí el sindicat, el celler i el

trull durant la dècada de 1930. La presència
del marquès de Camps com a gran propie-
tari local sembla que també va ser impor-
tant, perquè va infondre alè —com diu l'au-
tor— al sindicat en alguns moments, tot i
que la seva incidència mai acaba d'explici-
tar-se amb prou claredat. Els passatges
més interessants són els referits a la dèca-
da de 1930, temps de depressió i de con-
flictes que, paradoxalment, no semblen
afectar el projecte cooperatiu. En moments
de dificultats generals, els socis del sindicat
—la major part dels veïns contribuents—
varen assumir forts riscos empresarials i un
volum de deute molt important per tal de
cloure allò que havien decidit just a la vetlla
de la gran depressió dels trenta. Si hem de
fer cas de Marciano Cárdaba, abans de la
guerra el sindicat i la cooperativa no varen
ressentir-se massa de les tensions pròpies
d'aquell moment i, quan la guerra va escla-
tar, aquesta tampoc no els va anar del tot
malament, perquè l'espectacular elevació
de preus del vi va permetre'ls amortitzar i
cancel·lar ràpidament tots els deutes con-
trets durant els anys anteriors. 

L'estudi arquitectònic del celler ha estat
realitzat per Sílvia Musquera i traspua un
nivell d'elaboració inferior. Que l'autor del pro-
jecte —Pelai Martínez— fos un professional
notori dóna al text un interès addicional, però
sorprenentment això no és aprofitat per situar
l'edifici del celler  en el conjunt de la seva
obra arquitectònica. En canvi —i aquest és el
principal mèrit del treball de Musquera— l'e-
difici es compara de forma sistemàtica amb
els de Cèsar Martinell —autor d'una quaran-
tena de cellers i altres construccions agríco-
les a la Catalunya occidental i meridional— i
també amb les recomanacions tècniques
donades per Isidre Campllonch, enginyer
industrial i pèrit agrícola de l'Estació
Enològica de Vilafranca del Penedès. 

El llibre ressenyat acaba el 1939, amb
l'arribada de les tropes nacionals i el retorn
de Francesc Mascort. L'estudi del període
posterior encara està per fer, però compta
amb un important fons documental dipositat
a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà que per-
met augurar treballs de gran interès. Fóra
bo que, aprofitant les pistes obertes per
aquest volum i la disponibilitat documental,
algú s'animés a estudiar com després de la
guerra i la postguerra el celler d'Espolla es
consolidà com a empresa cooperativa i
també com a agent en la vida social local.

Enric Saguer 

VV.AA.
El celler cooperatiu
d’Espolla. Els
inicis d’un projecte
(1906-1939)
Figueres, Brau edicions, 2006,
145 pàgs.
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Interessat des de sempre per la histò-
ria rural, en conèixer l'existència de la nos-
tra associació,  Lluís Argemí no només se'n
va fer soci, sinó que va voler col·laborar acti-
vament en les nostres activitats. Així, el
2003 va participar en la Jornada d'Història
Rural dedicada a Món rural i canvi tècnic.
Catalunya, segles XVIII-XX, i el 2004 va
acceptar de ser entrevistat com un dels
"últims hereus", en el treball col·lectiu d'his-
tòria oral dirigit per Enric Saguer. Més tard,
en motiu de la presentació a Girona de la
monografia relativa a aquest estudi, Lluís
Argemí va acceptar de fer-ne la presenta-
ció, i va oferir-nos una reflexió autobiogràfi-
ca no exempta d'ironia sobre la seva triple
condició de fill d'una família d'hisendats, his-
toriador interessat en la reflexió sobre el
canvi social, i militant d'esquerres. Només
uns dies abans de la seva mort, i des de la
clínica on estava ingressat, Lluís Argemí va
voler complir el darrer encàrrec de
l'Associació: el comentari sobre una publi-
cació destinada a la col·lecció Estudis de la
Biblioteca d'Història Rural. 

En l'entrevista realitzada per a Els
últims hereus, Argemí recorda els seus estu-
dis d'enginyeria agrònoma a la Universitat
Politècnica de Madrid, a finals de la dècada
dels anys seixanta. Aquest era un tret comú
de molts dels fills de propietaris entrevistats.
Però el que faria la seva trajectòria singular
seria l'inici d'una carrera professional orien-
tada cap a l'ensenyament universitari, i uns
interessos acadèmics cada vegada més
centrats en l'economia. El 1972 va entrar
com a ajudant a la Facultat de Ciències
Econòmiques de la Universitat de
Barcelona, i el 1973 va estudiar el Màster en
Política Econòmica a la New School for
Social Research de Nova York. Sense aban-
donar les seves tasques docents a la
Universitat de Barcelona, va ser també pro-
fessor d'economia a diversos centres, tant
de l'estranger (l'American College of

Barcelona de la Drake University i la
Université de Paris IV Sorbonne), com de
Catalunya (l'ICESB, i ESADE). El 1984 va
obtenir la plaça de titular de l'àrea específica
de Pensament Econòmic i amb aquest perfil
va passar a formar part del Departament
d'Història i Institucions Econòmiques de la
Universitat de Barcelona dirigit per Jordi
Nadal, on també exercia com a professor
Ernest Lluch, amb qui va col·laborar estreta-
ment. El 1997 va obtenir la plaça de cate-
dràtic per la mateixa universitat.

Si bé la seva formació com a enginyer
agrònom no va repercutir en l'administració
de les finques del seu patrimoni familiar, sí
que va orientar bona part de la seva recerca
cap a temes relacionats amb l'agricultura,
com ara el pensament econòmic agrarista i
les anomenades "doctrines fisiocràtiques",
així com les relacions entre el canvi tècnic
agrari i el desenvolupament econòmic i
social. Va escriure nombrosos articles en
revistes especialitzades com History of
Political Economy o Économies et Societés, i
el 1985 va publicar amb Ernest Lluch el seu
primer llibre, Agronomía y Fisiocracia en
España. Tots dos realitzarien diferents treballs
sobre el pensament econòmic dels segles
XVIII -fisiocràcia, Enciclopedisme- i XIX -krau-
sisme, industrialisme- a Catalunya, Espanya i
Europa. Seguirien molts d'altres llibres, com
l'antologia de textos Agricultura e Ilustración,
el 1988, o La revolución agrícola en España,
el 1993. Des de mitjans de la dècada de 1980
formaria part, amb Josep Fontana, Ernest
Lluch i Jaume Torras, del grup impulsor de les
edicions de Clàssics de pensament català
(Altafulla, Diputació de Barcelona), i el 1988
col·laboraria en l'edició del primer volum de la
col·lecció, el Llibre de secrets d'agricultura de
fra Agustí. Un altre centre d'interès, que es
reflecteix en alguns pròlegs o edicions d'al-
guns treballs, va ser l'estudi crític de l'obra de
diferents economistes. Es va interessar, entre
d'altres, per Marx, Walras i Sraffa; i va editar,

Inesperadament, sobtadament, Lluís Argemí i d'Abadal,
catedràtic de la Universitat de Barcelona, un dels
especialistes més reconeguts de la història del pensament
econòmic d'Espanya, va morir el passat 14 de març. Els
que el coneixíem recordarem sobretot la seva bonhomia, el
seu companyerisme i la seva afabilitat. 

l’Associació

Lluís Argemí d’Abadal
(1945-2007)



amb Àngels Martínez, la Teoria General de
l'ocupació, l'interès i el diner de Keynes. Amb
Alfons Barceló, va editar i prologar els recull
d'articles Historia y teoría económica, d'E.J.
Nell (Crítica, 1987).  

Fins als darrers anys, Argemí va com-
binar els articles especialitzats amb obres
més divulgatives. Entre els seus últims tre-
balls destaquen L'agricultura moderna: de
l'alimentació al medi ambient (U. de
Barcelona, 2004), editat conjuntament amb
Manuel Rodríguez Zúñiga, i la síntesis
sobre Història del pensament econòmic a
Catalunya (Pagès/Eumo, 2005). 

Va ser secretari i vicedegà de la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials els
anys 1980-81; i el 1984, tot just nomenat titu-
lar, va ser elegit degà i liderà l'anomenat
Moviment d'Alternativa Universitària (MAU).
L'activitat acadèmica no era pas l'única activi-

tat pública de Lluís Argemí. A mitjans dels
anys 70 va ingressar al PSUC, i va continuar
la seva militància a Iniciativa per Catalunya.
No és estrany, doncs, que també trobem arti-
cles seus a la revista Nous Horitzons o
col·laboracions seves a  la Fundació Utopia.
Lluís Argemí va ser membre actiu de la
Comissió Acadèmica de la Fundació Ernest
Lluch, creada arran de l'assassinat del seu
amic, i col·laborador habitual en els seus
homenatges. El passat 3 de maig, en l'acte de
presentació de la publicació del treball corres-
ponent a la I Beca de Recerca Ernest Lluch,
el pròleg del qual havia escrit el mateix Lluís
Argemí, al Museu d'Història de Catalunya, els
assistents vam reviure amb emoció la compli-
citat entre els dos amics desapareguts.

En acabar l'entrevista per a Els últims
hereus, Lluís Argemí s'autoreconeixia monò-
gam en el matrimoni i en la seva militància
política; i admetia, divertit, que aquesta defini-
ció podia reflectir un tret important de la seva
personalitat. Segurament és aquesta manera
de ser, basada en la lleialtat a uns principis, a
uns amics i a unes inquietuds, allò que farà
més viu i durador entre nosaltres el seu
record, farcit de somriures i de complicitats.

Rosa Congost 

CURSOS, JORNADES,
CONGRESSOS

Jornada d'estudi Cultura i recerca
local al segle XX: dels erudits als
centres d'estudis. En memòria de
Pere Caner (1922-1982). Calonge, 14
i 15 de setembre de 2007. Més infor-
mació: Institut Ramon Muntaner,
www.irmu.org. Tel. 977 401 757 / Fax
977 414 053. A/e: mcarme@irmu.org

V Col·loqui d'Estudis Transpirinencs.
Els poders locals als Pirineus: polí-
tica, societat i cultura. Areny de
Noguera (Ribagorça), 5-7 d'octubre de
2007. Organització: Centre d'Estudis
Ribagorçans, Diputació de Girona,
Patronat Francesc Eiximenis, Institut
Ramon Muntaner. Més informació:
Institut Ramon Muntaner, www.irmu.org

Congrés Internacional Familias y
Organización social en Europa y
América. Siglos XV-XX. Múrcia i Alba-
cete, del 12 al 14 de desembre de 2007.
Informació: congresofamilia@um.es

BEQUES I PREMIS

Beca Jeroni Pujades de Castelló
d'Empúries. Treballs de recerca
sobre la història del Comtat
d'Empúries o la vila de Castelló
d'Empúries. Adreçat a estudiants de
segon cicle universitari, doctorat i
investigadors. Dotació: 3.005.06 €.

Termini de presentació: 27 de juliol de
2007. Més informació: Ajuntament de
Castelló d'Empúries.

VII Beca de recerca Vila de
Cambrils. Beca que té per objectiu
propiciar l'aparició de propostes d'es-
tudi, de recerca i d'investigació en
l'àmbit geogràfic, històric i etnològic
de tipus descriptiu, analític o empíric
emmarcats en la població de
Cambrils. Els treballs presentats hau-
ran de ser inèdits i escrits en català.
Dotació: 4.000 €. Termini: 3 de
setembre de 2007. Més informació:
Ajuntament de Cambrils. Ae:
clt@cambrils.cat.

VIII Premi de recerca 'Josep Ricart
Giralt' 2007. Treballs de ciències
socials relacionats amb el patrimoni i
la cultura marítimes en l'àmbit de la
costa catalana. Dotació: 4800 €.
Termini de presentació: 7 de setembre
de 2007. Més informació: Museu
Marítim de Barcelona. Tel. 933 429
920. A/e: m.maritim@diba.es

Premi Plana de Vic. Convoca:
Patronat d'Estudis Osonencs. Adreçat
a projectes de recerca de l'àmbit de
les lletres (economia, història, demo-
grafia, etnografia, etc.) i amb interès
sobre qualsevol punt de la Plana de
Vic. Dotat amb 4.000 €. Termini: 14 de
setembre de 2007. Més informació:
info@patronatestudisosonencs.org.

XIX Premi Pere Lloberas. Beca
d'Investigació La Bisbal d'Empordà.
Dotació: 6000 €. Termini de presenta-
ció: 15 de setembre de 2007. Més
informació: Àrea de Cultura Ajuntament
de la Bisbal. Carrer Estació, 4, 1r.

Beques de recerca comarcal
Joaquim Palmada i Teixidor
Banyoles 2007. Projectes de recerca
en àmbit humanístic i científic al Pla
de l'Estany. Dotació: 3000 € cadascu-
na. Termini de presentació: 30 de
setembre de 2007. Més informació:
Centre d'Estudis Comarcals de
Banyoles. Tel. 972 572 361. A/e: cec-
banyoles@dggi.org

Beca de ciències socials i humanes
Ernest Lluch. Projecte de l'àmbit terri-
torial de la Garrotxa. Dotació: 4500 €.
Termini de presentació:1 d'octubre de
2007. Més informació: Arxiu Comarcal
de la Garrotxa. Tel. 972 279 131. A/e:
arxiucomarcal@olot.org

XIII Premi d'Assaig sobre la Ribera
d'Ebre Artur Bladé i Desumvila.
Convoca: Centre d'Estudis de la
Ribera d'Ebre. Premi a treballs inèdits
d'assaig, de recerca o d'investigació
sobre qualsevol tema relacionat amb
la Ribera d'Ebre, els seus pobles o els
seus personatges. Dotació: 2.200 € i
publicació del treball. Termini: 11 d'oc-
tubre de 2007. Més informació:
cere@riberadebre.org.

Beques de recerca Joan Torró i
Cabratosa. Medi ambient i ciències
socials. Projectes de l'àmbit territorial
del Montgrí i el baix Ter. Dotació: 6000
€. Termini de presentació: 6 de
novembre de 2007. Més informació:
Can Quintana Museu de la
Mediterrània. Tel. 972 755 180. A/e:
canquintana@torroella.org
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mestall
redacció:
Rosa Congost, Lídia Donat, 
Ricard Garcia, David Moré, 
Pere Gifre
Assessor lingüístic: Daniel Ferrer
Per a informació i inscripcions:
Associació d’Història Rural 
de les Comarques Gironines
Pl. de Sant Josep, 1
Arxiu Històric de Girona
17004 GIRONA
Tel. 972 22 55 00
www.ddgi.cat/historiarural/
Podeu enviar-nos textos o
suggeriments a: mestall@ddgi.cat
Periodicitat: semestral.
Impressió: Palahí Arts Gràfiques
Dipòsit legal:  GI-731-1999

agenda

Les seves múltiples
ocupacions no van impedir
que l'Associació d'Història
Rural de les comarques
gironines trobés en Lluís
Argemí un col·laborador
inesperat, discret, generós i
lleial. Volem fer constar
aquí públicament el nostre
agraïment.

Lluís Argemí durant la
presentació del llibre
Els últims hereus.


