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PIERRE VILAR
i l'ensenyament de la història

Quan Pierre Vilar insistia en la necessitat de
pensar històricament no pensava en els treballs
dels historiadors -perquè és una forma de pensar
consubstancial, deia, al seu ofici- sinó, sobretot,
en les expressions que sovint llegia en els diaris i
en els llibres, i sentia per la ràdio i la televisió.
L'hàbit de pensar històricament només podia
adquirir-se per mitjà d'una educació adequada.
És aquesta reflexió la que condueix Pierre Vilar a
afirmar: pensar històricament és l'educació histò-
rica general que s'hauria de donar a tothom. Tot
afegint: però el que hauria d'ésser essencial per a
la formació dels esperits, potser és massa perillós
per als poders establerts, per a les ideologies
dominants.

Pensar històricament, doncs, resumeix el
pensament i les preocupacions no solament de
l'historiador, sinó també de l'ensenyant i del ciuta-
dà Pierre Vilar. És per aquesta raó que he volgut
recollir aquesta expressió en el títol d'aquesta lliçó
inaugural. Des de fa temps, a més, el tema de l'en-
senyament de la història s'ha convertit en un tema
d'una rara i permanent actualitat. Els membres de
l'actual govern de l'estat espanyol també pensen,
com Vilar, que l'ensenyament de la història és un
tema important. Si no ho pensessin no parlarien
tan sovint de la necessitat de reformar-lo. Ara bé,
les propostes que avui ens anriben de Madrid, del
govern central, tot i atorgar un paper important a
l'ensenyament de la història i a la figura del pro-
fessor d'història, signifiquen un enfrontament clar
a les propostes defensades per PienreVilar. EI pro-
totipus de professor d'història imaginat per la
ministra Pilar del Castillo és la imatge inversa del
prototipus que exemplifica Pierre Vilar.

l'Associació d'Història Rural de
les Comarques Gironines

convoca el

2n. premi Mestall
curs 2003 - 2004

a treballs de recerca de batxillerat

consulteu les bases a la web www.udg.edu/ilcc/ahr.html

Foto: Quim Curbet

Fa anys que conviuen totes dues concep-
cions de la història i els dos tipus d'historiador. És
necessari tenir present aquesta dualitat en qual-
sevol reflexió sobre el paper no solament de la
història, sinó del conjunt de les humanitats en la
societat. EI 1988 la historiadora italiana Marina
Cendronio, en una entrevista, va interpellar direc-
tament Pierre Vilar sobre aquest tema i li va pre-
guntar: Considera que els historiadors han jugat
un paper important en el desenvolupament del
món contemporani? Considera que poden desen-
volupar una funció similar en la societat actual?

En la resposta, Pierre Vilar va començar
referint-se a alguns historiadors francesos del
segle XIX. Un d'ells, Michelet, deia Vilar, havia
condensat d'alguna manera la memòria de
França, en afirmar que França era una persona, i
havia participat, doncs, en la construcció d'aquest
conjunt que es diu la nació francesa, en la seva
unitat, en la seva indivisibilitat. Era innegable el
paper que havien tingut aquests historiadors,
però Vilar no els considerava historiadors cientí-
fics. Pel que feia a la influència de la història cien-
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tífica, és a dir, de la història raonada, Pierre
Vilar afirmava:

penso que si la noció i la visió de la
història ben concebuda fos generalitzada,
podria tenir efectes favorables. No crec en
la fórmula de Valéry que concep la història
com la pitjor de les coses. Però he de dir
que Valéry té raó si pensem que la història
també és Alemanya tal com la representa-
va Hitler, o França tal com era representa-
da a final de la Tercera República, i els
perills que això comportava. En altres
paraules, la història té els seus riscos, i
potser ha tingut una influència negativa. La
idea contrària és que una història ben rao-
nada pot tenir una influència positiva.

És necessari que obrim un parèntesi
per explicar en què consistia la fórmula de
Valéry. Amb aquesta expressió, Pierre Vilar
feia referència a les dures paraules que el
poeta havia escrit sobre la Història a
començaments de la dècada de 1930.
D'aquí, també, les al·lusions a les represen-
tacions d'Alemanya i França en el període
d'entreguerres. En aquest context, Paul
Valéry s'havia expressat en aquests termes:

La Història és el producte més perillós
que la química de l'intel·lecte ha elaborat
mai. Coneixem les seves propietats. Fa
somniar, emborratxa els pobles, genera fal-
sos records, exagera les seves reaccions,
manté obertes les velles ferides, els tur-
menta quan estan reposant, els condueix al
deliri de les grandeses o al de la persecu-
ció; i fa que les nacions siguin amargues,
superbes, insuportables i vanes.

La Història, continua Paul Valéry, justi-
fica el que vol. No ensenya rigorosament
res. Perquè ho conté tot i pot donar exem-
ples de tot. iQuants llibres es publiquen
amb títols com aquests: Les lliçons d'això,
Les ensenyances d'allò! ... Res de més ridí-
cul si es llegeixen després dels esdeveni-
ments que han seguit els fets que aquests

I{ EI prototipus de professor d'història imaginat per lo
ministro Pilar del Costillo és lo imatge inversa del prototipus
que exempli~co Pierre Vilar"
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llibres pretenien interpretar en el sentit del
futur.

En l'estat actual del món, conclou el
poeta, el perill de deixar-se seduir per la
Història és més gran que mai.

Aquest text de Valéry, publicat el 1931,
havia tingut força ressò en els medis
intel·lectuals francesos i, en concret, en
una generació d'historiadors commoguda
per la primera guerra mundial. No és
estrany, doncs, que el jove professor d'ins-
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titut d'ensenyament secundari Pierre Vilar
el convertís en un dels eixos del seu dis-
curs en el repartiment de premis del Lycée
de Sens, prop de París. La data, el 13 de
juliol de 1937. La guerra civil espanyola
estava demostrant als ulls de tot el món
que no seria curta, i Vilar pressentia els ini-
cis d'una segona guerra mundial. Davant
d'un auditori de joves alumnes, i de pares
d'alumnes, fent al·lusió a les acusacions de
Valéry, Vilar es preguntava: Però_ Valéry, ha
accedit a les fonts adequades per definir la
història? En tot cas, deia Vilar, era dar
que Valéry no es referia a la hi _. e
Piren ne, i dels altres innovadors de la -
toriografia d'aquelles dècades. Vilar sa ia
que aquells pares tampoc no coneixien
aquests historiadors: no en tenien cap
culpa. La majoria dels contemporanis no
els havien llegit, va dir i, a més, els verta-
ders historiadors no solen entrar a
l'Académie Française. Però també es va
mostrar optimista i esperançador: són ells
els que inspiren els nostres manuals d'en-
senyament iels nostres cursos. És a dir, en
el futur es veurien els seus fruits.

L'al·lusió als manuals d'ensenyament
tenia la seva importància. Algunes asso-
ciacions de pares d'alumnes acabaven de
demanar que tot examen d'història es limi-
tés a fer recitar una llista de dates apreses
de memòria. AI llarg del seu discurs, Pierre
Vilar propugnava una altra història, una
història que ensenyés a pensar. Perquè la
història ensenyada era l'única forma de
combatre la història propugnada en els
diferents mitjans de comunicació:

...el gran espectacle, va dir, que ens
presenten els periòdics, el cinema i els
discursos d'inauguració. Els nostres diaris
es barallen a cops de novel·la històrica; i
Hollywood gasta milions per recrear l'at-
mosfera de l'Imperi romà.

En molts d'aquests casos, l'historiador
es limitava a proporcionar el detall de les
notícies, les dates, els esdeveniments con-
crets; es tractava d'un paper petit. Però en
altres ocasions, advertia Vilar, l'historiador

serà cridat per provar -savi fals- la
puresa i la superioritat d'una raça, o per
pledejar, com un advocat, per la reconsti-
tució d'un imperi. No ens enganyem, la
història no ha alimentat aquest orgull. És
aquest orgull el que deforma la història.

Davant d'aquesta diagnosi, la pro-
posta del jove Pierre Vilar era clara:

EI perill només s'escampa si la verta-
dera història, modesta, pacientment elabo-
rada a les universitats i prudentment ensen-
yada a l'escola, no ha fet el seu paper o si
se li ha impedit -ja ho hem vist- de fer-lo.
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EI discurs de Vilar acabava amb un
consell als alumnes -que deixessin de
veure la història com una matèria que s'ha-
via d'aprendre de memòria- i-la proclama-
ció d'un principi: L'objectiu de la història és
ensenyar-vos a pensar davant els proble-
mes més greus del món.

Aquest salt de mig segle que acabem
de fer, fins al 1937, ens ha permès de cons-
tatar diferents coses. En primer lloc, que els
problemes actuals de l'ensenyament de la

En la primera ponència, titulada La
revolució agrícola: errors i dificultats d'inter-
pretació, Lluís Argemí, professor de la
Universitat de Barcelona, va revisar alguns
dels tòpics que es van difondre a l'entorn de
la "revolució" agrícola anglesa durant el
segle XIX i part del segle XX. EI ponent va
destacar que alguns dels pretesos desco-
briments o millores tècniques dels agrò-
noms anglesos, com el "sistema Norfolk", la
sembra en fileres o la introducció de cultius
farratgers com el nap o l'alfals, van ser
manllevats de pràctiques agràries preexis-
tents en el seu propi país o en el continent
europeu. EI mèrit d'aquests agrònoms, tal
com va destacar Argemí, va raure sobretot
en el fet de formalitzar-los des del punt de
vista científic. Avalat per un poder hegemò-
nic com era l'anglès i pel recolzament de la
historiografia "whig", es va construir un
model de revolució agrícola fals, que no es
corresponia amb el procés real de "revolu-
ció" (si en realitat podem utilitzar aquest
terme), i que més tard seria tot un referent
per als països que volguessin seguir les
passes d'una "industrialització a l'anglesa".

La segona comunicació va anar a
càrrec de Pasqual Bernat, membre del
Centre d'Estudis d'Història de les Ciències
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
EI seu treball, titulat Agricultura i i/·lustració.
Els inicis de la institucionalitzaciò de l'agro-
nomia a Catalunya, es va centrar en els
corrents agronòmics europeus del segle
XVIII i, concretament, en la seva institucio-
nalització a Catalunya. Com va explicar
Bernat, després de diverses iniciatives pri-
vades fallides arreu de Catalunya, al darrer
terç del segle XVIII van quallar a Barcelona
dues associacions agronòmiques: la
"Dirección de Agricultura de la Real
Academia" i la "Escuela de Agricultura i
Botim ica" , promogudes per l'Estat, que van
presentar una continuïtat en el temps i pro-

història no són pas nous. En segon lloc,
que Pierre Vilar va estar preocupat per
aquest tema des de molt jove i que, en ell,
és molt difícil destriar les preocupacions de
l'historiador de les de l'ensenyant. Des d'a-
quest punt de vista, la fórmula pensar his-
tòricament esdevé el millor antídot, el millor
contraverí contra aquella història que
Valéry havia considerat el producte més
perillós fabricat per la química de
l'intel·lecte.

duïren una bibliografia remarcable. Sens
dubte, la seva creació responia a l'esperit
del "Segle de les Llums", però l'èxit que va
assolir la seva "imposició" per part de les
esferes ilíustrades de l'Estat, segons l'ora-
dor, probablement caldria relacionar-lo amb
el fet que, a diferència d'altres regions
espanyoles, al Principat hi havia els requi-
sits socioeconòmics necessaris perquè
una iniciativa d'aquestes característiques
tingués tan bon resultat.

Finalment, Ramon Garrabou, profes-
sor de la Universitat Autònoma de
Barcelona, va parlar del Canvi tècnic en les
agricultures orgàniques avançades: segles
XVIII i mitjan segle XX, i, certament, va
posar especial èmfasi en els conflictes
mediambientals que va comportar i
segueix comportant el nou model agrícola
sorgit de l'anomenada "revolució verda"
dels anys cinquanta del segle passat. A
l'actualitat, però, segons va exposar
Garrabou, els resultats espectaculars de la
nova agricultura industnal, des del punt de
vista de la seva alta rendibilitat -i la nova
mentalitat que en deriva (aplicació del sis-
tema industrial a l'agricultura, la separació
entre agricultura i ramaderia, etc.)-,
comencen a ser posats en dubte a causa
de les seves externalitats, és a dir, de la
no-inclusió dels costos ambientals en el
procés productiu.

La jornada va concloure amb un petit,
però interessant, debat entre els assistents
i els ponents en relació amb les resistèn-
cies populars vers el canvi tècnic, que va
posar de manifest l'absència a Catalunya
d'episodis "Iudites" tan remarcables com el
del "capità Swing" a Anglaterra, ja sigui per
la falta d'estudis sobre aquest tema o bé
perquè, en realitat, a Catalunya el fenomen
no va adquirir mai tanta importància.

Sebastià Villalón

Fragment d"'Ensenyar a pensar
històricament. EI llegat de Pierre
Vilar", lliçó inaugural del curs acadè-
mic 2003-2004 de la Universitat de
Girona, pronunciada per Rosa Con-
gost el 22 d'octubre de 2003. Podeu
veure el text complet de la lliçó a:
www.udg.es/ilcc/agendanou.html

trobades _

Món rural i canvi tècnic
(Catalunya, segles XVIII-XX)

EI passat 26 de setembre es
va dur a terme a la Sala de
Graus de la Facultat de Lle-
tres de la Universitat de Giro-
na una jornada que, sota el
títol de Món rural i canvi tècnic
(Catalunya, segles XVIII-XX),
tenia com a finalitat aplegar
diferents especialistes que
tractessin aquest tema des de
perspectives diferents.

Un".,.."ntd.G<o".
c_••.,.".,.,..•.•••_· .•••
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Lliurament del
Primer premi Mestall
Facultat de Lletres de la
Universitat de Girona,
27 de juny de 2003

Reunit el jurat del Primer premi
Mestall a treballs de recerca de
Batxillerat convocat per l'Associació
d'Història Rural de les Comarques
Gironines, constituït per Joan Blanco
de la Lama, Rosa Congost Colomer
i Pere Gifre Ribas, després de les
deliberacions, acorda:

1. Valorar molt positivament la
qualitat dels treballs presentats.

2. Tenint en compte el rigor i trac-
tament científic en el desenvolupa-
ment del tema, així com la idoneïtat
de les fonts i la metodologia empra-
da, s'atorga el Primer premi Mestall
a treballs de recerca de Batxillerat
al treball: Estudi demogràfic de Salàs
de Pallars, presentat amb el pseudò-
nim "Salassera". Oberta la plica,
correspon a Maria BERTRAN IsA-
BAL, de l'lES de Tremp, essent pro-
fessor tutor Francesc Farràs Grau.

3. Vista la qualitat dels treballs, es
fa menció especial de tres altres
estudis que han estat considerats
finalistes:

- EI tifus a Riudaura, 1863.
Pseudònim: "EI Governador". Oberta
la plica, correspon a Marc August
MUNTANYA MAsANA de l'lES la
Garrotxa d'Olot, essent professora
tutora Carme Guardado.

- La societat canareva dels segles
XVI-XVII. Els llinatges més represen-
tatius. Pseudònim: "Tanca els ulls".
Oberta la plica, correspon a Anna
ESTEllE R FIBLA, del Col·legi
Lestonnac-L'Ensenyança de Tarra-
gona, essent tutor Andreu Muñoz
Melgar.

- Fayón: resucitar del otviao.
Pseudònim: "La fayonense". Oberta
la plica, correspon a Jénifer
JUAREZ ROMERO, de l'lES llo-
bregat de l'Hospitalet de Llobregat,
essent tutor Jordi Pàmies.

4. EI jurat proposa que un resum
d'aquests estudis premiats sigui pu-
blicat en el Mestall, 14 (octubre de
2003).

Girona, 23 de juny de 2003
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Estudi demogràfic
de Salàs de Pallars

EI treball Estudi demogràfic de Salàs de
Pallars és un capítol d'un extens treball en
què es tracten temes com l'urbanisme, la
història i, com diu el títol, la demografia d'un
petit poble de la comarca del Pallars Jussà.
Tot i això, la part presentada al concurs és
la que he treballat més a fons, tenint en
compte que havia de ser un treball de
recerca.

Així doncs, vaig dividir l'índex en quatre
grups molt amplis que, al seu torn, es sub-
divideixen en d'altres més concrets.
Aquests grans apartats són: l'evolució de la
població, on s'expliquen les diferents eta-
pes que ha viscut la població pel que fa a
nombre d'habitants; la demografia històrica,
on es reflecteixen, mitjançant dades, grà-
fics i interpretacions, les defuncions i naixe-
ments des del segle XIX ençà; l'estructura
actual de la població, que ens mostra les
característiques dels habitants mitjançant
l'estudi de la piràmide de població; i els
moviments migratoris que influeixen en la
demografia de Salàs de Pallars.

Metodològicament, per dur a terme
aquest treball, vaig seguir tres passos molt
importants:

1) La recollida d'informació, a partir de
les fonts següents:

- Escrites: fonts bibliogràfiques com
enciclopèdies, llibres de temàtica general,
articles de revistes locals i articles periodís-
tics; i, les més importants, fonts documen-
tals com les de l'arxiu municipal i el parro-
quial, i d'altres de patrimonials.

- Orals: la informació que m'han propor-
cionat els veïns del poble.

- Iconogràfiques: fotografies, plànols,
etcètera.

2) La representació de les dades reco-
llides mitjançant gràfics de barres, circulars
i corbes d'evolució.

3) La interpretació dels resultats, la qual
cosa m'ha suposat una de les dificultats
tècniques del treball, atès que existeix poca
informació d'aquest camp.

Cal dir, però, que la part més important

del treball -O bé la que presenta un interès
major- és l'estudi de les causes de mort de
la població de Salàs; la recollida les dades,
l'agrupació d'aquestes per malalties i la
interpretació, que m'ha estat de gran difi-
cultat i que m'ha servit per demostrar un
cop més l'evolució sanitària i el progrés de
la medicina.

Per oferir una petita conclusió del que
aporta el treball, puc dir que aquest ens
mostra les diferents fases d'un poble del
Pirineu en el qual a mitjan segle XIX la
població augmentava, l'economia era pròs-
pera, el gran nombre de defuncions infantils
que s'hi produïen, etc. Tanmateix, a partir
dels anys 60 podem observar un gran
canvi: el poble experimenta una greu crisi
reflectida en el nombre d'habitants, que dis-
minueix progressivament tot i l'avenç de la
medicina, que fa disminuir les defuncions.

La disminució de la població és deguda
sobretot a les dues grans crisis que pateix
el món rural: primerament, a finals del segle
XIX, l'emigració a Amèrica per la crisi de l'a-
gricultura de subsistència; i, seguidament,
entre els anys 60 i 70, l'emigració a les ciu-
tats per la industrialització d'aquesta i la
modernització del camp. Així, Salàs de
Pallars, en el lapse d'aproximadament un
segle, perd tres quartes parts de la pobla-
ció fins a quedar-se, actualment, amb uns
tres-cents habitants. Ha estat només grà-
cies a l'arribada dels ajuntaments democrà-
tics que la vida del poble s'ha revifat, la
població s'ha estabilitzat -encara que és
envellida-, el casc antic s'ha consolidat, hi
ha hagut una gran entrada d'ingressos grà-
cies a les jubilacions, etcètera.

EI que pretenia amb aquest treball era
fer una mena de recull sobre diferents
aspectes de la història de Salàs de Pallars,
per tal que serveixi de pauta a futures
ampliacions i amb la intenció que es pugui
editar finalment un volum que reflecteixi la
vida d'un poble del Pirineu.

Maria Bertran Isabal
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CLARA, Josep (ed.)

Excursions abans de
l'excursionisme. Quatre
recorreguts per terres
gironines a mitjan segle
X/X, d'Heras de Puig,
Fénech, Rec/us, Justo

Biblioteca d'Història Rural
(col-lecció Documents, 4),
CCG edicions, Girona, 2003,
190 pàgines.
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QUAlli _ICOIUGUTS 'li nuu .ltONINU A l'''U.'''' U<Ht XIX

D'.''''S OI ••• e, ,."IC., •• el'" I 'US'O

La col·lecció Documents de la
Biblioteca d'Història Rural s'ha vist amplia-
da amb la publicació d'Excursions abans
de l'Excursionisme, que recull quatre tex-
tos editats per Josep Clara, en general poc
coneguts i -com ell mateix ha recalcat-
bastant desaprofitats, fruit de les impres-
sions viscudes per quatre personatges en
sengles excursions per les comarques
gironines a mitjan segle XIX. Malgrat haver
estat escrits amb finalitats prou diferents
però, en general, amb una perspectiva uti-
litària i fins i tot didàctica, coincideixen -
com és propi de la literatura excursionista i
de viatges- en la tipologia, semblant a un
relat per etapes, en què l'ordre cronològic
de les visites esdevé la base a partir de la
qual es desenvolupen tots els temes d'in-
terès. Els relats són escrits per personat-
ges il·lustrats de procedència i àmbits prou
diferents, com l'advocat i hisendat gironí
Narcís Heras, l'etnòleg i republicà francès
Élie Reclus (que no s'ha de confondre amb
el seu germà, el geògraf Élisée Reclus), el
militar castellà Francisco de P. Fénech i el
professor i enginyer químic madrileny Luis
Justo. Com molt bé reflecteix el títol del lli-
bre, aquestes excursions són bastant ante-
riors a l'excursionisme "formal" que naixe-
rà a Catalunya -i, en general, a la penínsu-
la Ibèrica- l'any 1876 amb la creació de
l'Associació Catalanista d'Excursions
Científiques, un dels puntals de la
"Renaixença" amb uns objectius prou dife-
rents. Amb tot, reflecteixen la consolidació
dels nous hàbits de la burgesia de l'època,
per a la qual el coneixement real del terri-
tori era una preocupació evident. En qual-
sevol cas, no es dóna encara cap mostra
de "sentiment pur del paisatge" que,
segons el gran coneixedor de l'excursionis-
me català, Josep Iglésies, no apareix per
primer cop fins a les descripcions d'Antoni
Massó a l'Àlbum Pintoresc Monumental de
Catalunya (1878), a redós de la primera
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entitat excursionista.
En els inicis de l'excursionisme, els

trajectes acostumaven a arribar només fins
on arribaven les vies de comunicació, i
aquest excursionisme acabà beneficiant-se
de l'avanç del ferrocarril durant la segona
meitat del XIX. Els excursionistes coincidei-
xen en la voluntat d'estudiar allò que de
"notable" creuen que els ofereix el territori,
que en el nostre cas són les mines, les
fàbriques, les finques i, de passada, també
els tresors artístics. Pel camí, ens des-
criuen una varietat més àmplia d'aspectes
etnogràfics, anecdòtics, que enriqueixen
l'exposició. Els relats ens reflecteixen un
país en profunda transformació política i
econòmica en el marc de la Revolució
Liberal, que afecta el paisatge natural i
humà amb la introducció de noves infraes-
tructures i nous models de relacions
socials. Destaquen, per exemple, la crisi de
la "muntanya" gironina (comarques de la
Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya), subor-
dinada cada cop més a la "plana", aïllada
de les comunicacions, dividida per fronte-
res provincials i estatals arbitràries i devas-
tada recentment per les guerres civils.
Girona se'ns presenta també en els textos
com una ciutat endarrerida, mancada d'in-
fraestructures, que sembla alimentar el
tòpic futur de ciutat levítica, freda i humida.
Els reflexos de l'esplendor dels seus monu-
ments medievals, així com l'heroïcitat de la
seva defensa en el transcurs de la Guerra
del Francès, encara molt recent, contrasta
amb la imatge d'una ciutat closa, comprimi-
da enmig d'unes muralles, mig enderroca-
des, que "limitan su horizonte intelectual"
(Reclus). En canvi, l'escriptor francès ens
descriu, en contraposició, un Empordà
republicà radiant, amb una indústria (sure-
ra) de les principals del país i una població
entusiasmada, poc després de la Revolució
de 1868, per l'esperança de proclamació
de la República.

Així mateix, resulta molt interessant
la descripció que fa Luis Justo -en una
excursió de caràcter pedagògic, per cert-
de les iniciatives d'uns quants hisendats
(Pelai de Camps, Albert de Quintana) per
millorar el conreu de les seves heretats,
posades de manifest en la voluntat d'ins-
trucció dels futurs propietaris en la Granja-
Escola de Fortianell, en aquells moments
ja en plena decadència. Iniciatives, en tot
cas, minoritàries i que no evitaren que el
professor s'avancés en uns quants anys a
un dels tòpics del pairalisme d'inspiració
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catòlica, en denunciar que la separació
dels habitatges dels propietaris i treballa-
dors en algunes explotacions modernes és
perjudicial perquè "trae consigo la falta de
relaciones" i, en conseqüència, una disso-
ciació d'interessos.

La voluntat de desenvolupament eco-
nòmic que expressen els autors dels textos
passa, però, per davant de qualsevol con-
sideració de la crua realitat social del món
obrer, tant de les fàbriques com de les
mines, que devia ésser una necessitat
imperiosa de la societat. J. Clara també
se'n fa ressò i parla d"'optimisme equivo-
cat" fent referència a la descripció idíl·lica
que Fénech realitza de la colònia de Salt.
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De totes maneres, tot i que Fénech creu
que la "bondat" de la colònia seria capaç
de dissuadir Proudhon i Blanch de les
seves idees, també acaba reconeixent que
els avantatges d'aquesta sociedad "no la
ha producido la filantropía".

En definitiva, múltiples anècdotes i
aspectes de la realitat gironina de mitjans
del dinou són reflectits perspicaçment al
llarg dels quatre textos. Això avala la utilitat
historiogràfica d'aquest tipus de literatura -
com molt bé reconeix Josep Clara- sempre
i quan la puguem contrastar amb altres
fonts documentals.

Jordi Bohigas Maynegre

Les visites pastorals són la documen-
tació d'origen eclesiàstic més utilitzada en
la recerca històrica si deixem de banda els
llibres sagramentals utilitzats principalment
per recerques genealògiques. A diferència
d'altres fonts en què cal aplicar metodolo-
gies complexes abans d'arribar a cap
resultat, les visites pastorals ofereixen ja
des de la primera aproximació informació
prou rellevant i suggerent. En tant que
actes o informes de les visites dutes a
terme pels bisbes, o pels seus delegats, a
les diferents parròquies, tenen un caràcter
de crònica i s'hi recullen tots els elements
que en el moment de la visita s'han consi-
derat rellevants. Res d'accessori, res d'in-
formació sense elaborar. Això les conver-
teix en una font molt densa en informació
que és directament significativa, per la qual
cosa han estat una font molt emprada tant
des de la història local com des de la his-
tòria de l'art. I, tanmateix, aquesta mateixa
riquesa d'informació ha fet que sovint s'ha-
gin utilitzat simplement com a mers reser-
voris de dades, sense tenir en compte que,
més enllà de les dades, són elements sig-
nificatius la forma, el moment i la intencio-
nalitat de cadascuna d'elles.

Des de fa ja uns quants anys, tota una
sèrie d'estudis cronològicament, geogràfi-
cament i metodològicament restringits han
contribuït precisament a posar de manifest
totes aquestes possibilitats que ofereixen
les visites pastorals per l'estudi del passat,
però estàvem mancats d'una obra que,
éssent documentada i sintètica, oferís una
panoràmica prou completa sobre aquesta
tipologia, els seus orígens i la seva funció
al llarg del temps, sobre els seus contin-
guts i la seva evolució i, també, sobre les

possibilitats que ofereix com a font per a la
història. Aquest buit ha estat omplert per
l'obra dirigida per Joaquim M. Puigvert.
Aquesta es beneficia del coneixement i
experiència que tenen els diferents autors
en el maneig d'aquesta tipologia documen-
tal, cadascun de l'època concreta en què
està especialitzat.

La part introductòria del volum acla-
reix els conceptes i revisa l'ús que s'ha fet
al llarg del temps d'aquesta documentació,
i l'obra està plantejada seguint períodes
cronològics, dels quals s'analitzen les par-
ticularitats i els continguts generals de les
visites pastorals, des dels seus orígens
fins al segle XX. La part d'estudi és com-
plementada amb un interessant apèndix
documental -que recull les disposicions
eclesiàstiques que defineixen l'existència
de les visites pastorals, així com les seves
característiques i objectius- que recull
alguns exemples ben illustratius i prou
suggerents. Aquest apèndix està format
per reproduccions dels documents (prou
clares malgrat la inevitable reducció) o per
transcripcions, i n'inclou, quan s'escau, la
traducció, cosa que apropa aquesta docu-
mentació fins i tot a persones no habitua-
des al llatí o a la lletra manuscrita. EI llibre
aporta també un concís però molt útil
inventari de les visites pastorals conserva-
des als bisbats catalans i un extens recull
de la bibliografia relacionada amb les visi-
tes pastorals. En definitiva, un nou i reeixit
llibre d'aquesta collecció, que ens aproxi-
ma a un altre dels diferents tipus de docu-
mentació que constitueixen la incompara-
ble riquesa documental del nostre país.

Rafel Ginebra i Molins
Arxiu Episcopal de Vic

PUIGVERT, J. M. (ed.);
MONJAS, L; SOLÀ, X.;
PEREA, E.

Les visites pastorals.
Dels orígens medievals a
l'època contemporània

Biblioteca d'Història Rural
(col-lecció Fonts, 3), CCG
edicions, Girona, 2003, 302
pàgines.

LES VISITIS PASTORALS
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L'Associació d'Història Rural de les
Comarques Gironines, entitat que ve des-
plegant una activitat molt significativa tant
pel que fa a la celebració d'actes acadè-
mics com pel que respecta a la publicació
de treballs de tota mena relacionats amb el
món rural gironí, organitzà l'abril del 2001,
conjuntament amb el Centre de Recerca
d'Història Rural (ILCC-Secció Vicens Vives)
de la Universitat de Girona i el Museu
Etnològic del Montseny, una jornada d'estu-
di sobre "sindicalisme i món rural a
Catalunya, 1900-1975" que comptà amb la
participació activa d'alguns dels millors
especialistes sobre la qüestió de les terres
de parla catalana. EI llibre que ara ressen-
yem, el número sis de la col·lecció
Biblioteca d'Història Rural, recull precisa-
ment les aportacions que hi feren els dife-
rents participants.

EI mètode de treball que s'emprà s'a-
diu amb la pretensió d'assolir tres objectius
prou clars: d'una banda, es tractava de po-
sar damunt la taula una panoràmica histo-
riogràfica el més actualitzada possible
sobre la trajectòria històrica de les formes
associatives d'arrel camperola en un marc
d'història comparada que transcendís els
àmbits geogràfics regional, nacional i esta-
tal. De l'altra, es volia oferir una mostra sig-
nificativa d'algunes de les millors aporta-
cions que s'han fet darrerament en el camp
del sindicalisme i l'associacionisme agrari a
casa nostra, a fi i efecte d'anar reconstruint
la perspectiva històrica d'un fenomen asso-
ciatiu que anà adquirint des dels orígens un
caire polièdric tant des del punt de vista ide-
ològic com pel que fa a la munió d'interes-
sos socials i econòmics que en motivaren
la seva existència i desenvolupament.
Finalment, la jornada de treball es va clou-
re amb una taula rodona on la presència
d'historiadors experts en la matèria es va
voler contrapesar amb la participació d'al-
guns representants en actiu del moviment
sindical agrari actual, amb la intenció de
compaginar la pura anàlisi històrica i l'òpti-
ca actual i militant de les formes associati-
ves d'àmbit rural.

Pel que fa al primer dels tres objectius
que acabem d'apuntar, Samuel Garrido ens
ofereix una visió precisa i acurada del coo-
perativisme agrari espanyol fins la guerra
civil: hi podem trobar abundoses referèn-
cies al desenvolupament d'aquests movi-
ments associatius a diferents països ameri-
cans i europeus. Un dels aspectes que cal
remarcar del treball de Garrido -que, d'altra
banda, resultarà extraordinàriament útil als
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futurs investigadors- és l'aparell bibliogràfic
que empra, la qual cosa li permet establir
les similituds i les diferències entre el movi-
ment cooperatiu espanyol i el d'altres paï-
sos veïns.

Quant a les aportacions de caire més
específic, la ponència de Jordi Planas
sobre el paper de les cambres agrícoles a
la Catalunya de principis del segle XX enri-
queix els plantejaments que aquest mateix
autor havia ja exposat parcialment en d'al-
tres publicacions seves prou conegudes i
que tenen la seva continuïtat en articles
ben recents, com ara l'aparegut al número
30 del passat mes d'agost a la revista
Historia Agraria. L'autor constata el fracàs
de les cambres agràries degut fonamental-
ment a la seva "incapacitat per desenvolu-
par l'activitat cooperativa de manera efecti-
va" i al fet que aquesta mena d'associa-
cions tenien un fort component de defensa
dels interessos de les classes acomodades
enmig d'un món rural sotmès a importants
canvis socials i econòmics. AI seu torn,
Jordi Pomés fa una síntesi dels seus estu-
dis sobre les implicacions entre el republi-
canisme i el sindicalisme pagès a la
Catalunya del primer terç del segle XX, a
partir sobretot dels resultats de la seva
valuosa tesi doctoral publicada l'any 2000 i
d'altres treballs complementaris en els
quals destaca la vitalitat que el republica-
nisme tingué a la Catalunya dels anys vint i
trenta gràcies, en bona mesura, al suport
que li donava un moviment rabassaire cada
vegada més articulat i més ben implantat
des d'un punt de vista territorial -sobretot a
partir de la fundació de la Unió de
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Rabassaires a principis dels anys vint.
Roger Zamorano, en canvi, aporta un tema
nou i més aviat recent quan ens apropa al
món de l'explotació forestal del castanyer a
la zona del Montseny-Guilleries durant el
segle XIX i primers anys del XX i ens intro-
dueix en l'estudi de les estratègies associa-
tives i d'organització sindical desplegades
pels treballadors del medi (els roders)
durant les primeres dècades del segle XX,
tot reflectint un procés d'organització
col-lectiva molt actiu i extraordinàriament
variat en les seves formes i objectius que
seria tallat de soca-rel pel franquisme. EI lIi-
bre recull també el treball de Marciano
Càrdaba sobre l'anarcosindicalisme agrari
a les comarques gironines centrat en l'anà-
lisi del procés de collectivització de terres
durant el període 1936-1939. Es tracta
d'una aportació que pren de base la seva
tesi doctoral, publicada recentment en
aquesta mateixa col-lecció; hi destaca l'es-
forç de l'autor per contextualitzar històrica-
ment l'anarcosindicalisme agrari català del
tombant del segle XIX i primer terç del XX,
així com l'adopció d'un enfocament analític
de l'objecte central d'estudi, les col·lectivit-
zacions, clarament influït pel seu posiciona-
ment ideològic personal, la qual cosa dóna
al treball una perspectiva nova i original.
Finalment, el llibre recull una síntesi de les
intervencions d'Antoni Gavaldà (Universitat
Rovira i Virgili) i Antoni Llimona (Unió de
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Pagesos) en la taula rodona que coordinà
Andreu Mayayo (Universitat de Barcelona).
Aquest apartat també reflecteix prou satis-
factòriament el debat que generaren
aquestes intervencions, en el qual intervin-
gueren, entre d'altres, Rosa Congost i Jordi
Planas. La temàtica girà al voltant de dos
eixos principals: el sindicalisme de pos-
tguerra i el paper desenvolupat per les
"Hermandades de Labradores y Gana-
deros" com a mecanisme enquadrador de
la pagesia durant el franquisme i el sorgi-
ment d'un nou sindicalisme pagès d'arrel
democràtica durant els anys setanta, arran
de la fundació de la Unió de Pagesos.

En resum, podem afirmar que tenim a
les nostres mans un llibre que acompleix
dues funcions prou meritòries: d'una
banda, contribueix a divulgar línies d'inves-
tigació obertes ja fa alguns anys i, per tant,
d'una solidesa contrastada; i, alhora, ens
ofereix perspectives analítiques sobre
aspectes de l'associacionisme agrari de
casa nostra d'èpoques ben recents.
Aquestes perspectives, sens dubte, obriran
noves vies d'investigació i serviran per ban-
dejar vells prejudicis que fins fa ben poc
temps, amb l'excusa clàssica de la manca
de perspectiva històrica, han barrat el pas a
la investigació de fenòmens recents.

Antoni Saumell Soler
Universitat Pompeu Fabra

Si hom vol descobrir el caràcter origi-
nal de les illes Canàries, encara pot fer-ho
visitant EI Hierro, l'illa més petita -té una
superfície de 270 km2 i no arriba als 7000
habitants- i desconeguda de l'arxipèlag i, al
mateix temps, la més meridional i occiden-
tal. Passejar per l'illa en absència de la
malaurada massificació turística és un
autèntic gaudi. Tot i tractar-se d'una societat
tradicional, els importants avenços econò-
mics del darrers quaranta anys han deixat
enrere moltes de les formes de vida tradi-
cionals que hi havien sobreviscut, algunes
de les quals, fins i tot, marcadament pre-
històriques. EI Cabildo Insular de EI Hierro,
sabedor de la gran vàlua de l'ecoturisme
que pot oferir, ha posat en funcionament al
municipi de Frontera l'Ecomuseo de
Guinea, visitable tot l'any, on, a més del
Centro de Recuperación del Lagarto
Gigante de EI Hierro (l'observació impres-
siona realment!), s'ofereix una interessant
visita guiada al poblat arqueològic de

Guinea. Aquest poblat va estar habitat inin-
terrompudament des de l'allà prehistòric
segle XIV fins l'any 1960. La seva museït-
zació permet descobrir que les cases es
van mantenir pràcticament igual al llarg del
temps i com els seus interiors van evolucio-
nar d'una manera extremadament lenta,
fins al punt que pot resultar-nos escandalo-
sa qualsevol comparació amb les condi-
cions de vida de societats rurals coetànies
al nostre país. A la vegada, als respectius
horts hom hi ha plantat aquells productes

. que es conreaven, la qual cosa, ensems
amb el que es pot veure a l'interior de les
cases, permet fer-se una idea de la dieta
dels seus pobladors de cada període. Sens
dubte, una interessant recreació de l'evolu-
ció històrica de la societat herreña a partir
de les seves formes de vida, que permet
donar-nos una acurada pinzellada històrica
d'aquest paradís natural.

David Moré Aguirre

museus -

L'Ecomuseo de Guinea

a EI Hierro (Canàries)

Aquest poblat va estar
habitat ininterrom-

pudament des del segle
XIV fins l'any 1960
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L'Armari i les Pabordies
de la Seu de Girona
durant l'Edat moderna

Un exemple de
comptabilitat senyorial

10

EI proppassat estiu vaig presentar el
treball titulat L'Armari i les Pabordies de la
Seu de Girona durant l'Edat moderna. Un
exemple de comptabilitat senyorial, corres-
ponent al treball de dotze crèdits inclòs en
els cursos de doctorat de la Universitat de
Girona. Aquest treball va ser el fruit d'una
investigació que prenia com a objecte d'es-
tudi l'administració d'un patrimoni feudal,
que finalment es va concretar en el de la
Catedral de Girona, a través de l'anàlisi de
la comptabilitat conservada. D'aquesta
manera, s'estudiava la renda feudal a tra-
vés dels llibres de comptes que la recollien.
EI pelegrinatge per diferents arxius em va
dur a l'Arxiu Capitular de Girona, que aple-
ga el fons documental de la Canònica de
Girona, un dels senyors feudals més impor-
tants de la Catalunya medieval i moderna.
Allí vaig localitzar els comptes de les pabor-
dies (1661-1700) i els de l'Armari de
Pabordies (1631-1839), que constitueixen
una font inigualable per saber de primera
mà en què es concretaven els ingressos
capitulars.

Les Pabordies són les institucions que
va crear el Capítol de la Catedral de Girona
amb la finalitat d'administrar el seu patrimo-
ni, bàsicament rural però també amb ele-
ments de caràcter urbà, que es trobava dis-
tribuït arreu de la geografia del bisbat de
Girona. La dispersió geogràfica del patri-
moni i l'enorme quantitat i varietat de drets
constituïen elements que devien dificultar la
seva percepció. Per aquest motiu es crea-
ren diverses administracions que gestiona-
ven per separat uns béns les rendes dels
quals havien de sufragar el culte de la Seu.
En total n'hi havia nou. Cadascuna estava
sota la responsabilitat d'un canonge admi-
nistrador o paborde que en gestionava els
recursos. Bàsicament els seus ingressos
derivaven dels drets, sobretot del delme
però també de censos emfitèutics, forisca-
pis, censals i pagaments derivats de la
jurisdicció senyorial, que posseïen sobre
determinades parròquies i que arrendaven
per períodes de tres anys.

L'Armari, que va ser creat al segle
XVII, recull les rendes de cada pabordia i
les distribueix entre el bisbe i els canonges.
Assumeix la redistribució de les rendes del
patrimoni capitular que les pabordies admi-
nistren per separat. Les notables diferèn-
cies que hi havia entre el patrimoni de les
diferents pabordies feia que, mentre algu-
nes tenien uns ingressos més que conside-
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rabies, d'altres tenien prou dificultats per
assumir les seves obligacions pecuniàries
vers la Seu. L'Armari recollia en un sol fons
un conjunt de rendes quantitativament prou
diferenciades i les redistribuïa atenent les
necessitats específiques de cada moment.
D'aquesta manera, s'assegurava un flux
permanent d'ingressos que permetia un
funcionament més adequat de la Seu. A
través de l'anàlisi de la seva comptabilitat
podem seguir l'evolució de les rendes capi-
tulars al llarg de dos segles, així com la inci-
dència que hi van tenir els diversos esde-
veniments que caracteritzaren aquells
anys.

EI darrer aspecte analitzat al treball és
la composició social i econòmica dels
arrendataris de les rendes capitulars. EI
Llibre Gros torna a ser fonamental per la
confecció d'una base de dades que recull
les principals característiques dels arrenda-
taris del darrers quaranta anys del segle
XVII. Agrupats per sectors, cal destacar els
artesans, que constitueixen el grup majori-
tari. Per professions, els més nombrosos
són els pagesos. A la banda baixa hi ha
moltes professions que compten amb
escassos representants. Un retrat de l'a-
rrendatari típic seria el d'un pagès o artesà
que participa una vegada en un arrenda-
ment, si pot ser acompanyat per algun altre
arrendatari que sol pertànyer al mateix
àmbit professional o a un de pròxim. És rar
que un mateix arrendatari participi en més
d'una ocasió en aquest procés. Els arren-
daments més alts solen ser fets de forma
gairebé exclusiva per part dels mercaders,
que s'agrupen en companyies formades
per pocs efectius però que gaudeixen d'una
bona disponibilitat econòmica.

Aquest estudi pot ser el primer pas
d'una futura tesi que estudiï amb detall l'ac-
tuació de la Catedral com a senyor feudal
en aquest període. Caldria incloure-hi l'es-
tudi de les altres institucions que configura-
ven el patrimoni catedralici, ja que la seva
omissió convertiria en inútil qualsevol
esforç per entendre la totalitat del vessant
econòmic de la Catedral. Fóra bo incloure-
hi també un apartat dedicat a les despeses,
perquè, a banda de les que es dediquen -
com eri el cas de les pabordies- a nodrir
l'Armari, pot ser molt interessant estudiar
les que tenien com a finalitat finançar el
funcionament de les pròpies institucions.

Narcís de Puig
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Programa:

Dijous 27 de novembre (Facultat
de lletres UdG)

16.00 h - 16.45 h: EI context
socioambiental dels origens de l'agri-
cultura, Narcís Soler (Universitat de
Girona).

16.45 h - 17.30 h: Arqueologia dels
paisatges culturals: aproximació dia-
crònica i interdisciplinària, Josep M.
Palet (Universitat Autònoma de
Barcelona) i Santiago Riera
(Universitat de Barcelona).

17.30 h - 18.15 h: La investigaciòn de
los paisajes agrarios medievales: una
l/amada a la cooperación a gran
escala, Julio Escalona
(Departamento de Historia Medieval,
Instituto de Historia, CSIC, Madrid).

18.15 h - 18.45 h: Pausa.

• SEMINARIS D'HISTÒRIA RURAL

Curs 2003-2004

• XVI SEMINARI D'HISTÒRIA ECONÒMICA i SOCIAL

agenda _

results from Austrian case studies,
Fridolin Krausmann (Universitat de
Viena).

PAISATGE, TERRITORI I SOCIETAT. UNA PERSPECTIVA HISTÒRICA

Organitzat pel Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC-Secciò Vicens Vives) de la Universitat
de Girona i Can Quintana-Centre Cultural de la Mediterrània (Torroella de Montgrí).

Girona i Torroella de Montgrí,
27, 28 i 29 de novembre de 2003

La comprensió dels canvis en els paisatges agraris ès un
instrument clau per poder redefinir la gestió i la planifica-
ció dels recursos naturals que exigeixen les societats con-
temporànies. Per interpretar aquests processos de canvi
en els sistemes socioambientals, resulta indispensable fer
una aproximació interdisciplinària basada en metodolo-
gies que comprenen un ampli ventall de disciplines. Per
tot això el seminari es proposa com a objectiu trencar l'aï-

18.45 h - 20.00 h: Debat.

Divendres 28 de novembre
(Facultat de lletres UdG)

9.30 h - 10.15 h: Els S/G com a eina
d'integració metodològica en l'anàlisi
històrica del paisatge, David Molina
(Universitat Autònoma de Barcelona).

10.15 h - 11.00 h: Les aportacions de
la geografia fisica a la història del
paisatge, Josep Pintó (Universitat de
Girona).

11.00 h -11.30 h: Pausa cafè.

11.30 h - 12.15 h: La evaluación del
temtorio como esquema de analisis e
interpretación del paisaje agrario,
José Ramón Olarieta (Universitat de
Lleida)

12.15 h - 13.30 h: Debat

Organitzats pel Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC-Secciò Vicens Vives)
de la Universitat de Girona. Totes les sessions es faran a les 16 h a la sala del
Centre de Recerca d'Història Rural (Facultat de Lletres, plaça Ferrater Mora,
1.17071 Girona. Tel. 972 418 945). S'ha sol, licitat que l'assistència a cinc dels
vuit seminaris sigui convalidable per un crèdit del doctorat de Lletres de la
UdG. No cal fer inscripciò.

l/ament que suposa la utilització de les metodologies
especifiques de les ciències naturals i socials, aixi com
entrar en contacte amb equips d'investigació d'altres peï-
sos que utilitzen metodologies semblants a les nostres i
amb els quals compartim objectius de recerca. Els princi-
pals punts de debat que ha plantejat cada ponent poden
consultar-se en l'espai virtual Camps Oberts I Open
Fields (http://www.udg.edulilccICRHR.html).

16.00 h - 16.45 h: Cambios en el
metabolismo agrario y colonización
del paisaje. Santa Fe, 1750-1997,
Manuel Gonzàlez de Molina
(Universidad Pablo de Olavide,
Sevilla) i Gloria Guzman (Consorcio
de Agricultura Ecològica de Granada)

16.45 h - 17.30 h: Fluxos ibalanços
energètics, Ramon Garrabou
(Universitat Autònoma de Barcelona).

17.30 h - 18.00 h: Pausa.

18.00 h - 18.45 h: Requeriments
energètics i disponibilitats territorials:
les transformacions del paisatge
agrari de la comarca catalana del
Vallès (1700-2000), Enric Tello
(Universitat de Barcelona).

18.45 h - 19.30 h: The transformation
of pre-industrialland use systems in
Central Europe - a biophysical pers-
pective: Methodological aspects and

PROGRAMA

21 de novembre de 2003
Senyors, pagesos i atrocitats a
l'Europa baixmedieval
Paul H. Freedman, Universitat de
Yale.

12 de desembre de 2003
EI cant funerari en la ruralia de l'àrea
lingüistica catalana
Antoni Serrà Campins, Secciò
Francesc Eiximenis de l'Institut de
Llengua i Cultura Catalanes de la
UdG.

16 de gener de 2004
EI delme en el trienni liberal: una caixa
de Pandora
Eulàlia Sanmarti Miquel, UNED

13 de febrer de 2004
La fiscalità nel/e comunità rurali
dell'ltalia Centro-settentrionale, s. XIII-
XIV
Maria Ginatempo, Universitat de
Siena

19.30 h - 21.00 h Debat.

Dissabte 29 de novembre (Can
Quintana-Centre Cultural de la
Mediterrània, Torroella de Montgrí)

10.00 h - 11.30 h: Discussiò plenà-
ria

12.00 h - 13.00 h: Conferència Los
primeros pasos de la ecologia en
España. Investigadores pioneros y
proyectos frustrados, Santos
Casado (Universidad Autònoma de
Madrid)

13.30 h - 15.30 h dinar

15.30 h - 17.30 h Visita guiada a la
zona d'aiguamolls del Baix Ter.

12 de març de 2004
Els propietaris i l'organització dels
interessos agraris. L'IACSI, 1880-1936
Jordi Planas Maresma, Universitat de
Barcelona

2 d'abril de 2004
Imatges del paisatge català en el pri-
mer franquisme
Àngel Duarte Montserrat, Centre de
Recerca d'Història Rural (ILCC - sec-
ciò Vicens Vives) de la UdG

7 de maig de 2004
La sociedad de los pazos, siglos XVII-
XIX
Pegerto Saavedra Fernàndez,
Universitat de Santiago de
Cornpostel-la

18 de juny de 2004
História i antropologia juridica: a pro-
pòsit d'una recerca
Ignasi Terradas Saborit, Universitat
de Barcelona
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• agenda

L'ASSOCIACIÓ
D'HISTÒRIA RURAL
DE LES COMARQUES
GIRONINES
convoca el
Segon Premi Mestall a
treballs de recerca realitzats
per estudiants de Batxillerat
sobre temes relacionats amb
el món rural en qualsevol
dels seus àmbits temàtics,
cronològics i geogràfics
(història, paisatge, patrimoni,
economia, població,
emigracions, històries de
vida, etc.).
Dotació: 500 euros per als
estudiants i un lot de llibres
per al centre en el qual
estudiïn.
Termini de presentació:
30 d'abril de 2004.
Informació i bases a la web
www.udg.edu/ilcc/ahr.htm

mestall
treballs de recerca de

batxillerat

curs 2003 • 2004

ASSOC1ACIO D'HISTORIA RURAl DE
LES CQf.iARQUES GIRONINES

• BEQUES I PREMIS

XIII Beques Notari Raimon Noguera,
sobre fons notarials per a estudis d'è-
poca medieval i èpoques moderna i
contemporània. Dotació: 12.000
EUROS. Termini de presentació: 15 de
novembre 2003. Informació: Fundació
Noguera. Tel. 933 174800.

I Convocatòria d'ajuts de l'Institut
Ramon Muntaner d'investigació o
activitats de difusió cultural, d'una
durada màxima d'un any. Per a projec-
tes on hi participin dos o més centres
d'estudis i altres entitats que realitzin
una activitat conjunta sobre patrimoni
cultural, arqueològic, històric, artístic,
etnològic, o sobre educació, avaluació
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socioeconòmica del territori, o sobre
medi ambient. Dotació: entre els 1.200
i els 6.000 EU ROS. Termini de pre-
sentació: 28 de novembre de 2003.
Informació: Institut Ramon Muntaner,
Fundació privada dels Centres
d'Estudi de Parla Catalana. Mas de la
Coixa. Rotonda Eix de l'Ebre, s/n.
43700 Móra la Nova. a/e:
mcarme@irmu.org i merce@irmu.org

IV Beca de Recerca Esteve Fa
Tolsanas, sobre qualsevol àrea de
coneixement relacionada amb
Llagostera. Dotació 2.000 EU ROS.
Termini de presentació: 31 de gener
2004. Informació: Arxiu Municipal de
Llagostera. Tel. 972 805 436.

Premi de Recerca Vila de Palamós,
sobre qualsevol àrea de coneixement.
Destinat a joves que no hagin superat
el batxillerat. Dotació 325 EU ROS.
Termini de presentació: 31 de maig
2004. Informació: Arxiu Municipal de
Palamós. Tel. 972 312 145, a/e:
arxiu@palamos.org

Vllè Premi Romà Planas i Miró de
memorialisme popular. Certamen
internacional que convoca l'Associació
d'Amics de l'Arxiu de la Memòria
Popular. Premia el text memoristic
(autobiografia, memòries ... ) de més
interès, tant textos escrits com testi-
monis orals recollits en àudio o vídeo.
Dotació: 1.202 EUROS i publicació de
l'obra guanyadora. Termini de presen-
tació: 31 de juliol de 2004. Informació:
Arxiu de la Memòria Popular. CI
d'Anselm Clavé, 44, 1r, 08430 La
Roca del Vallés. Apartat de Correus
núm. 150. Tel. 938 422 455.
http://www.laroca.org/aj/arxiumemo-
ria.htm

• CURSOS, JORNADES,
CONGRESSOS

Curs "Criteris i pràctiques d'edició
de textos catalans moderns (ss.
XVI-XIX)". Girona, 8, 15 i 22 de
novembre de 2003 a l'Arxiu Històric
de Girona. Informació: Arxiu Històric
de Girona. Tel. 972 225 500.

Curs de Genealogia i Heràldica.
Figueres, 15, 22 i 29 de novembre de
2003 a l'Aula de Formació Consell
Comarcal. Informació: Arxiu Històric
Comarcal de Figueres. Tel. 972 670
178.

VII Congrés d'història local de
Catalunya: identitat local í gestió de
la memòria. 28 i 29 de novembre de
2003, Auditori Pati Manning (CI de
Montalegre, 7, Barcelona). Termini
d'inscripció: fins al 14 de novembre.
Organitzat per la revista L'Avenç. Té
com a objectiu plantejar a debat les
múltiples variables que intervenen en
el tipus d'història local que s'investiga,
s'explica i es divulga, i en el seu ÚS

cultural, social i polític. Informació:
L'Avenç. CI Consell de Cent, 278, 1r
2a, 08007 Barcelona. Tel. 934 883
482, a/e: avenc@retemail.es

Col·loqui de Tardor. "La vila medie-
val: poders i societat". Aniversari
de la Carta de Banyoles de 1303.
Banyoles, del 28 al 30 de novembre
de 2003. Organitzat pel Centre
d'Estudis Comarcals de Banyoles i la
Universitat de Girona. Informació:
CECB. Tel. 972 572 361, a/e: cecban-
yoles@ddgi.es

I Congrés d'Història "Segle XIX a
les Terres de Cruïlla: Alt Maestrat,
Baix Maestrat, Matarranya, Montsià,
Ports, Ribera d'Ebre i Terra Alta".
Santa Bàrbara (Montsià), del 28 al 30
de novembre del 2003. Organitzat pel
Centre d'Estudis Planers de Santa
Bàrbara, amb el suport de la Univer-
sitat Rovira i Virgili i la Coordinadora
de Centres d'Estudis de Parla Cata-
lana. Informació: Tel. 977 717 732 i
977 719 136.

V Congrés d'Història Moderna de
Catalunya. "la societat catalana
(segles XVI-XVIII): identitats, con-
flictes, representacions". Barcelona,
del 15 al 19 de desembre de 2003. EI
congrés vol abordar qüestions con-
ceptuals i metodològiques, aspectes
com la creació d'identitats, espais i
formes de sociabilitat, representacions
i els seus efectes en l'imaginari
col' lectiu, relacions entre les formes
d'ordre social, la cultura, l'art, el
poder, l'economia ... Informació:
Fundación Española de Historia
Moderna, a/e:
vcatmod@trivium.gh.ub.es

IV Congrés de la Coordinadora de
Centres d'Estudis de Parla Catalana
"Església, societat i poder a les
terres de parla catalana". Universitat
de Vic, 20 i 21 de febrer de 2004.
Termini per inscripcions i textos de les
comunicacions: 23 de gener de 2004.
Organitzat per la CCEPC. Informació:
Tel. 933 248 585 ext. 131, a/e:
ccepc@iecat.net

• EXPOSICIONS

la vida quotidiana als anys 40: les
nostres arrels culturals en clau
etnogràfica. Museu Etnològic (Pg. de
Santa Madrona, 16, Barcelona) fins a
1'11 de novembre de 2003. Revisió de
la tasca etnogràfica de Ramon Violant
i Simorra en terres catalanes i espan-
yoles durant els anys quaranta del
segle passat. Informació: Museu
Etnològic. Tel. 934 246 402, a/e:
museuetnologic@mail.bcn.es i
http://www.museuetnologic.bcn.es/exp
o/expo l.htrn

EI metge rural a la postguerra.
Monestir de Sant Feliu de Guíxols
(Baix Empordà), del 2 d'agost al 30 de
novembre de 2003. Exposició ideada
a partir de la donació al Museu
d'Història de Sant Feliu de Guixols de
la col-lecció d'objectes mèdics cedida
per la família del Dr. Martí Casals i
Echegaray, que exercí a Sant Feliu de
Guíxols durant més de 30 anys.
Informació: Museu d'Història de Sant
Feliu de Guixols. Tel. 972 821 575,
a/e: museuhistoria@guixols.net
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la indústria del fang al Pirineu.
Quadra de Casa Gassia, Ecomuseu
de les Valls d'Àneu (CI del Camp, 22,
Esterri d'Àneu) prorrogada fins al 15
de desembre de 2003. Exposició que
dóna una visió del valor de la tasca de
Ramon Violant i Simorra al voltant de
la terrissa a Catalunya, amb una
especial referència als centres pro-
ductors del Pirineu occidental català.
Informació: Ecomuseu de les Valls
d'Àneu. Tel. 973 626 436, a/e: ecoma-
neu@ecomuseu.com i http://www.eco-
museu.com

EI port de Palamós: memòria gràfi-
ca. Museu de la Pesca (Moll Pesquer,
sln, Palamós, Baix Empordà), del 25
de juliol de 2003 a 1'11 de gener de
2004. Fotografies exposades i projec-
tades, acompanyades d'altres ele-
ments vinculats a la vida portuària, en
una exposició que ret homenatge a
les persones que, d'una manera o
altra, han fet del port un espai de tre-
ball i de vida. Informació: Museu de la
Pesca. Tel. 972 601 244 (oficina) i 972
600424 (exposició). a/e: museudela-
pesca@palamos.org

l'estiueig del pastor. Sala Abat
Senjust, PI. de l'Ajuntament, 3, Ripoll.
Del 13 d'abril de 2003 al 31 de gener
del 2004. EI juliol de 1923 tres estu-
diosos del folklore català van anar al
Pirineu a conviure amb els pastors per
tal de descriure'n els costums, l'orga-
nització de la feina i la vida que feien
a l'alta muntanya. Informació:
Ajuntament de Ripoll. Tel. 972 714
142, a/e: ripoll@ddgi.es

Fotografies de Barcelona, crònica i
anecdotari. Cinc sèries de trenta foto-
grafies que pretenen mostrar imatges
de la crònica ciutadana: Els trans-
ports; Les colònies de la 11República;
Capellans i militars; L'esport; i EI Port
de Barcelona. Exposicions virtuals de
l'Arxiu Municipal de Barcelona que es
poden visitar a través de la seva pàgi-
na Web:
http://www.bcn.es/arxiu/arxiuobert/Exp
oFoto/index.html

mestall
redacció:
Mònica Bosch, Rosa Congost,
Lídia Donat, Ricard Garcia,
David Moré, Joaquim M. Puigvert
Assessor lingüistic: Daniel Ferrer
Per a informació i inscripcions:

ASSOCIACiÓ D'HISTÓRIA
RURAL DE LES COMARQUES
GIRONINES

PI. de Sant Josep, 1
Arxiu Històric de Girona
17004 GIRONA
Tel. 972 22 55 00
Consulteu la nostra Web:
www.udg.edu/ilcc/ahr.html

Periodicitat: febrer, maig i octubre.

Dipòsit legal: GI-731-1999


