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Els historiadors que etis dediqíiiíni ;il món rural esceni 
d'enhorabon<-L. En els d.irrers nnys i d\\\r,\ manera estranya-
iiifut conjuntada, coni ú ens hagnéssim posat d'acord, arreu 
han proliferat associacions i revistes sobre temes d'história 
rural. Senipre és bo sabei- que no s'está sol. Sobrecot quan es 
dediquen nioltes d'bores d'ai'xiu i de treball solitari a treballs 
de recerca poc espectaculars, perqué abasten normalinent 
aspectes de la vida quotidiana i no els grans personatges de 
la historia ni les gran efemérides. I, la veritat, els temps que 
coiTcn no engresquen gaire el treball lene, silencios i poc 
espectacular a cure termini. No és pas, dones, que la historia 
rural - i , en general, la historia social— estigui de moda, Pero 
algún sentit deu teñir que a les darreres décades del segle 
XX hagin estat nombroses les iniciatives —universitáries i no 
universitaries- que arreu del món han animat historiadors i 
nficionats a la historia a aixoplugar-se sota Tetiqueta d'histo-
ria rural o d'historia agraria. Molt mes si tenhn en compte 
que aquesta etiqueta no es correspon amb cap de les divi-
sions convencionals deis medis académics, E! principal merit 
de les associacions d'historiadors niralistes que han proliferat 
en els darrers anys ha estat precisament el d'haver aconsegiüt 
superar les barretes i els obstacles que sovint dificulten la 
discussió i Tintercanvi inteMectuals entre investigadors de 
les diferents árees de coneixement reconegudes a les univer-
sítats. En els congressos d'historia rural s'hi apleguen 
arqueolegs, geógrafo, medievalistes. modemistes. contempo-
raneistes, economisies, sociólegs, antropólegs, vinculats a 
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diferents departamencs universitaris. i s'hi disciueixen temes 
d'hiscória política, social i económica, i conceptes de socio-
logia, agrononiia, ecología, ccononiia i anlropologia. Es per 
aquesta manera global d'enfocar els problenies histories que 
la historia rural d'una regió peniiet nioltes vegades definir-
nc els trets mes característics. ^ ' ^ ^¿^^^¿¿^^ í ^ 

De la historia local a la historia regional 

Cal afegir-hi una alera dada: moltes recerques que han 
estat innovadores en la historia rural han pogut i poden 
ésser catalogades com a trebalU d'história local. I %j una 
regió, un espai geográfic concrec té la sort -com han dngut 
les comarques gironines- d'haver conegut duranc anys un 
bon nombre de recerques d'história IOCLU -moltes , cal 
reconéixer-ho, no pas realitzades per professors universica-
ris-, aviat es fa visible, d'una forma gaircbé espontánia, com 
aquell qui no vol la cosa, la necessitat de revisar la historia 
de la regió. 1 és en aquest marc -el de la regió definida com 
un espai anib unes característiques próp'ies i unes relacions 
socials homogenies- que la historia rural pren mes for^a 
interpretativa. Endevinar els «caráccers originalso de la histo
ria rural d'una regió resulta apassionant. Marc Bloch, el 
1530, en íinalitzar la seva gran obra U-s. amidcn's ovij^iihuíx de 

l'histúirc mvalc fmaomc, ho explica així: «Aquí resideix, ais 
uUs de toe esperic rertexiu, Tapassionant interés de les recer
ques rurals. ¿On podrem trobar un altre genere d'estudis 
que forci -d'una manera tan iinperiosa- a copsar la veritable 
naturalesa de la historia? En aquest continu que és l'evolu-
ció de les societats humanes, les vibracions, de molécula a 
molécula, es propaguen a tan llarga distancia que és impossi-
blc comprendre un moment, siguí quín sigui, copsat en el 
curs de Pesdevenir historie, només examinant el moment 
inimcdiatament precedent». 

És aquest carácter apassionant de la recerca histórica de 
les societats rurals -aquest dialeg constant entre l'analisi "a 
curt teniiini» i la visió «a llarg teriuini», entre el cas i la teo-
ria- el que explica, pensó, que malgrat les modes, els con-
vencionalismes académics, la tendencia a Tespecialització i, 
en conseqüéncia, a l'abandonament de la historia que profe-
titzaven Marc Bloch i els primers AnmUs, molts historiadors 
del món continuem avui sumant esfor^os en lanalisi históri
ca -global, total- centrada en un territori i, especialicent, en 
les relacions entre els bornes i la térra. 

L'estudi d'alguns teiTtiüris resulta, des d'aquesta perspec
tiva d'analisi histórica, mes gratificanl que el d'altres. Els 
inillors laboratoris d'história niral -els mes ben equipats- son 
aquelles regions -com la de Girona- en les quals la historia 
de la ciutac apareix clarament subordinada a la del camp. El 

fet que la capital d'una regió siguí, tlns ben entrat el scgle 
XX, difícil d'explicar sensc el seu entorn rural no tren 
interés a Testudi de les seves activitats urbanes, pero atorga la 
máxima fecunditat a Testudi de les relacions socials agraries. 
La perspectiva d'história regional s'iiiiposa (al camp es pro-
dueixen les rendes que permeten ais hisendars portar una 
vida destacada a les ciutats) i la historia rural -esdevinguda 
historia io\ii fíiiirf- pren la seva major volada teórica. 

Els estudis d'história rural a Catalunya 

En un i altre terreny -recerca académica interdiscípliná-
ria i potencíació deis estudis d'história local- Catalunya ha 
estat afortunada, En el món académic, l'impacte de Caiaht-

nya dins {'Espanya Modcvaa, de Pierre Vílar. publicada a mit-
jan de la década de 1960, i en especial del seu tercer volum 
dedicar enterament a Les traníforintuioní a^nh-ies de! .^i'^lc 

XVIU, ha estat tremendament positiu. La revista Estudis 

d'Hisloria Agraria, fundada el 1978, i els quatre congressos 
d'história agraria promoguts per Emili Gir"ak (el primer el 
197^ ,̂ el darrer el 1998) en constitueixen una prova clara. 
Sense oblidar el paper de Ramón Garrabou i la presencia 
deis historiadors catalans ais congressos del Seminario de 
Historia Agraria (SEHA), creat el 198S. El SEHA té en 
aquests moments mes de 300 socis, ha organitzat nou con
gressos d'história agraria i des de 1994 compta amb una 
revista semestral, que fa poc ha esdevingut quadrimestral 
{Historia A^^rariú, abans Noliciario dv Historia Agraria). 

En el terreny de la historia local, podem parlar d'un 
extraordinari auge d'aquests estudis a les darreres décades. 
Perqué si fins ais anys 60 els estudis locáis eren encara poc 
valorats en els medís académics, cal dir que a les décades de 
1970 i 1980 la situació va canviar radicalment. El creixeni 
nombre de Ilicenciats en historia que any rere any sortien de 
les universítats -i en especial, perqué era un fet nou, de les 
univci"sitafs no barcelonines- va facilitar aquesta felic; troba-
da. De manera que vau proliferar els estudis d'história local 
(o d'liistória localitzada) realitzats per universitaris i van ser 
revalorades moltes recerques no universitáries. És fácil veure 
aquest auge en la produceió de les revistes deis centres 
d'estudis locáis i/o comarcáis, on apareixen articles de molta 
qualitat, sovint relacionats amb temarica rural. 
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Els avantatges i les possibilitats de la historia comparada: 
la revisió del model angiés 

Pero, com heni dit, no es tracta d'un fenomen cátala. 
Per son, els estudis sobre el nión rural han proliferat arreu. 
I aquest fet ha facilicat la perspectiva d'história comparada. 
Avui sabem que aquesta perspectiva multiplica i potencia 
d'una manera espectacular la fecundicat deis treballs de 
recerca histórica. Vull insistir en aquest aspecce: és impor-
tajit coneixer societats i realitats diferencs. És en el contrasc 
de casos que percebrent les peculiaritats realmeiit origináis 
d'una re^ó, 

Per aixó pot ser oporcú fer referencia a un deis princi
páis canvis de paradigma que s'ha produit en el conjunt de 
les recerques d'história agraria en els daiTers anys: reficién-
cia i la bondat económica de les grans explocacions i la 
rutina i restancaiiient com a característiques de les petites i 
mitjanes explotacions familiars. El concretaren! en els estu
dis d'história moderna i en la revisió del model angiés de 
desenvolupament econóniic. Duranc anys Gran Bretanya 
havia fornit Texemple d'éxit de desenvolupament econó
niic mes ciar. El model angles s'havia basat en la idea de 
reficiéncia indiscutible de les grans explotacioiis agraries i 

en l'estructura social típica del capitalisnie agrari: gran pro-
pietari - arrendacari - jornaler. El iy76, en un article que 
en el seu moinent va teñir molt ressó -avui es parla del 
«debat Brenner»-, Tbistoriador britanic Robert Brenner, 
que seguía fidelnient la idea del model de desenvolupament 
angiés i negava amb rotunditat el francés, va remarcar 
l'excepcionalitat i origínalítat de Catalunya en afinnar que 
"rúnica alternativa real a la forma "clássíca anglesa" era la 
catalana», que definía així: fun sistema capitalista igualitari 
fonamentat sobre una amplia base de pagesos que també 
van utílitzar treball assalariat». lirenner partía de la visió 
optimista de Vicens Vives sobre la sentencia arbitral de 
Guadalupe -el triomf indiscutible de la pagesia sobre els 
senyors- i coneixia els treballs de Vilar sobre el creixement 
economic agrari del segle XVIIL intentava fer comparibles 
els dos punts de vista amb les seves tesis sobre l'origen del 
creixement economic modem. No coneixia, pero, el debat 
que a Catalunya havien generat les propostes d'Eva Serta 
aquell mateix any a Tentorn de la Sentencia -havien triom-
fat realment els pagesos?-, i tampoc no havia llegit antb sufi-
cient atenció les pagines de Vilar sobre el sistema de masove-
ria —a Brenner li hauria estat mes difícil defensar el concepte 
de «capitalisme agrari» en una societat de masovers. 

R;k>¿cLLn:\ J t Í.4 C<iü-'^-r'-:-ríiy.olJr'j^ 

'ílfc^V^^'Í 
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El nou paradigma 
i el model francés 

Avu! la tesi d'un creixe-
nient económic protagonitzat 
per pagesos j;i no provoca 

escarafalls. Nombrosos creballs d'invescigació han posar de 
nianifest processos de revolució agrícola -al Flandes del 
segle XIV, per exemple- procagonitzats per les petices i 
mitjanes explotacions. I alguns bisioriadors ban capgirat 
rarguniein principal de la cesi tradicional, quaii s'ban pre-
giMitat: L]ui podi.i ceñir niés interés a augmentar el rendi-
ment de les parceMes -és així com normalment s'bíivia 
mesnrac el crcixenient agrari- que el petit i iiiitja explota
dor familiar, el qual, a diferencia del gran explotador, dis-
posava de poca térra i per a qui el treball. tanibé a diferen
cia del gran explotador, no es traduVa en costos salaríais? El 
cop deñnitiu al model del creixemenc económic angles 
i'han realitzac els mateixos historiadors anglesos, que ban 
revisat en els darrers anys les característtques del procés de 
creixenient agrari a la mateixa Gran Bretauya. Alguns estu
diosos no dubten a reivindicar una ^revokició agrícola» 
protagonitzada per yeoiucu -és a dir. per pagesos propieta-
ris- a l'Anglaterra del segle XVII. 

FtMn(,M, anib un prcdoiiiini de les pecites explotacions 
gestionades per propietaris pagesos, s'ba convertic en el nou 
model de creixemejit agrari. Aquí les novetats han consisiic 
a no fer derivar de la Revolució Francesa la importancia 
d'aquesta petica propietat pagesa i a qiiestionar els topics 
que havien dibuixat una classc pagesa uniforme i puc rela
cionada anib el mercat. Els nous estudis encaixen bé aiub 
algunes investigacions de diferents arees del Mcditerrani 
-que bavicn posat de relleu la importancia deis productes 
comerciáis- i han significat, en general, un uiipuls per a 
l'estudi de les xarxes niercantils i de les activitats no agraries 
des de la perspectiva de les econoniies familiars pageses. 

La bistória comparada d'Anglaterra i Frani^a, a uiés, ha 
comen^-at a donar els seus fruits. A final del segle XVIII les 
diferencies entre una societat i l'altra no eren tan grans com 
havíem suposat: bi bavia «jornalers» a Frani^a i hi bavia 
«pagesosii a Anglaterra. La coniparació sera mes fructífera 
quan s'bagi avan^ant, en regions d'u]i i altre país, en Tanali-
si de les fomies d'organització de les comunitats pageses (i 
el seu progressiu enfortinienc o deterioranient), els sistemes 
de crédit {que podien ft-enar o accelerar la ruina deis page
sos propietaris), les formes d'accés a la ten-a (inclosos els sis
temes hcreditaris), les condicions del trebal! (agrari i no 
agrari) de les economies familiars, o els canvis lelacionacs 
amb el desenvolupament de les activitats mercantils. Son 

fiomés alguns exeniples; suficients per evidenciar la necessi-

tat de defugir els esquenies monocausals si volem compren-

dre els canvis experinientats. a curt i a llarg tennini, en els 

drets de propietat i en la composició deis gnips socials. 

La necessária revisió de la historia de Catalunya 
(i de les tesis pairallstes) des de la perspectiva 
d'historia comparada 

No és estrany, dones, que a cada país, a cada regió, la 
suma deis nombrosos estudis desenvolupats a les darreres 
décades sobre desenes de casos bagí acabat fenc trontoUar 
els esquentes mes habituáis d'interpretació sobre el desen
volupament historie de les societats. Es a dir, en la mesura 
que coneíxeni niillor la complexitat deis processos histories, 
ha calgut relativiczur moltes suposades vericats absolutes. 

A Catalunya es tracta de revisar molts topics, La pers
pectiva d'bistória comparada reclama, d'una banda, conti
nuar posanc Tatenció sobre alguns aspectes aparentnient 
prou estudiáis. Així, una de les coses que sorprenen mes els 
historiadors estrangers que ens visiten és la imporraucia i la 
riquesa deis arxius patrinioníals privats, moles provínents de 
la pagesia de remeni;:a. Ais estudiosos d'altres contrades 
també els impressiona que a l'época modenia els descen-
dents de remenees no vaciMessin a demanar tícols nobiliaris 
fenc valer la seva llarga dedicació a les tasques agraries i 
adduint el carácter noble de Tofici d'agricultor. Aixo és 
impensable en altres latituds. Una i altra «originalitat» 
juguen a favor de la investigació: aquescs homes orgullosos 
del seu passaC remenea han conservaC nombrosos papers a 
casa seva i ni can sois han necessitac filsejar la construcció 
de les seves genealogies. 

Pero sí que els ba calgut, com a tota classe dominant 
del segle XIX -els hndhrdí anglesos, per exemple-, difon-
dre i explicar la bistória de manera que el seu paper i els 
seus títols resultessin inqiiescionables, La visió que ens ba 
arribat - i que anonienem pairalista- ba tendit a simplificar, 
sospitosament, la línia que havia conduVt els remenees del 
segle XV ais hisendats del segle XIX. Les famíbes deis 
bisendats gironins de comeni^-ament del segle XIX descen-
dien en la seva major part, és cert, de pagesos de remenea. 
Pero aqüestes families no representaven, per aquelles dates, 
mes deis 5% del conjunt de la població i ia no treballaven 
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com a pagesos. 1 no obstant aixó, fms fa poc ha predomi-
nat en l'inconscienc coMectiu la iniatge d'una societac 
immóbil anib nnes insticucions secular^ la bondat de les 
quals calía proclamar. El debar hiscoriográfic i la historia 
comparada aporten vacunes contra ;;qiiest cofoisme. 
Vegem-ne dos exemples: 

1) Es bo que els historiadors catakns participin en ek coii-
gressos intcrnacionals d'hiscóría de la familia. No pas 
per escoltar algunes teories poc cientítiques c¡ue espe
culen sobre el carácter autoritari deis paisos que histori-
canient havien seguit la tradició de l'hereii únic, sino 
per comparar i contrastar investigacions curoses i deta-
llades sobre la dinámica de les societats amb diferents 
sistemes hereditaris. El diáleg ja ha comen^at, i iins i 
altres haurem de revisar moltes idees fetes (sobre el 
niercat de la térra, i el credit, per exemple, com a 
niecantsmes de diferenciació social) a mesura que les 
investigacions sobre casos concrets avancin. 

MARC BLOCH 

Les caracteres originaux de 

EHlSTOIRE RURALE 
FRANQAISE 

Pr^ace de Fierre Toubert 

2) El coneixement del desenvolupament historie de mol-
tes societats d 'Europa occidental (i en especial a 
Franca) que també van conéixer, com Catalunya, 
Tenfortiment deis drets deriváis del domini útil sense 
que hi mitjancés cap sentencia del tipus de la de Gua
dalupe obliga a matisar la interpretació, fortanient arre-
lada entre els histoiiadors, que aquest enfortiment del 
domini útil seria un tret especifíc cátala fruit de la 
Sentencia, la qual cosa obliga a revisar, al sen torn, la 
idea que. aquesta disposició hauria significat, en el camp 
cátala, rinici d'iui llarg període d'estabilitat, 

Contra la historia imnnóbil 

Les darreres recerques, hem dit, posen i'enifasi en el 
dijiamisme de les societats rurals. El nou paradigma reivin
dica, certament. el protagonisnie deis pagesos de remenípa 
el segle XIV - i en aixó porteni un cert avantatge—, pero 
també - i aquest ha estat un deis grans temes "oblidats» de 
la historiografía catalana- el paper deis masovers i deis 
petits propietaris {o menestrals, com eren anomenats a la 
regió de Girona a final del segle XVIII). 

La perspectiva d'história comparada ens obliga, també, 
a plantejar-nos problemes fins ara prácticamenc «inexis-
tents» a la Catalunya Vella: problemes relatius a la vida 
quotidiana -la (*pluriactivitat» de moltes economies tami-
liars pageses, els cicles de vida deis treballadors i treballa-
dores del canip- i també a les formes d'organització de la 
vida col'lectiva —les universitats, les pan"oquies, els sistemes 
de justicia-. 

Només una recerca que, des del rebuig explícit de la 
tesi d'una bistória immóbil, s'esforci a buscar en el passat 
-sense prejudicis, pero veient-ne la necessitat— l'orlgen de 
la societat conteniporania pot convertir la historia rural 
catalana en una historia no necessáriament mes semblant a 
les altres, pero sí mes comparable. 

1 només així, ja bo bejn dit -i ja ho deia Marc Bloch 
ais anys trenta-, podrem trobar els ocarácters origináis» de 
Catalunya (i, dins Catalunya, de la regió de Girona}. Ens 
animen a cercar-los historiadors d'arrcu del món amb les 
seves recerques, amb les seves pregimtes, i voldríem creu-
re que la nostra societat també ens ho demana. Per sort, 
som una bona colla els historiadors i historiadores que en 
teitim ganes. 

ARMAND COLÍN Rosa Congost es ¡trojcsstmi 
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