
Pierre Vilar va dedicar una part important de la seva tesi doctoral, Catalunya dins l’Espanya Moderna, a l’estudi de les transformacions agràries del 

segle XVIII català. El títol d’aquest seminari és el del tercer volum de l’edició catalana de l’obra, –que es correspon al segon volum de l’edició francesa–. 

La seva relectura, quaranta anys després, confirma el caràcter sòlid i pioner dels plantejaments de Pierre Vilar, que ja qüestionaven seriosament la 

idea d’un model únic de desenvolupament històric vers el capitalisme, basat en el cas anglès. Han hagut de passat moltes dècades perquè el canvi 

de paradigma anunciat per Vilar s’hagi acabat imposant en la historiografia europea. Mentrestant, les pàgines de Pierre Vilar han servit de referència 

a nombrosos investigadors catalans que, sovint atrets pels nombrosos interrogants plantejats per l’historiador, van voler i volen col·laborar a escurçar, 

amb les seves recerques d’arxiu, “la distància entre el que podrem dir aquí i el que caldria saber, a Catalunya i a Espanya sobre els problemes agraris 

concrets del segle XVIII”. Amb l’organització d’aquest seminari, el Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona, la revista Estudis 

d’Història Agrària i el comité d’iniciativa de l’Atelier Pierre Vilar volen oferir un balanç –i un marc de discussió– d’aquestes recerques, tot animant els 

joves investigadors a continuar llegint Vilar i a continuar endinsant-se en els arxius per tal de copsar millor, en una perspectiva d’història comparada, 

els “caràcters originals” de la història social catalana.

DIJOUS 30 DE NOVEMBRE

10.30 h  Presentació

11 h	 «Transformacions agràries i indústria rural: 				
qüestions obertes»	
Jaume Torras Elias. Universitat Pompeu Fabra

12 h	 «Cerealicultura i especialització vitícola a la 				
província de Barcelona»	
Ramon Garrabou Segura. Universitat Autònoma 			
de Barcelona	
Enric Tello. Universitat de Barcelona	

16 h	 «Una revisió del paper de la demografia del segle XVIII a 	
Catalunya dins l'Espanya Moderna»	
Llorenç Ferrer Alòs. Universitat de Barcelona

17 h	 «Drets de propietat, dinàmiques socials i anàlisi 			
històrica: la descoberta dels casos intermediaris»	
Rosa Congost Colomer. Centre de Recerca 				
d'Història Rural, Universitat de Girona

18 h	 pausa

18.30 h	«Les transformacions del món rural de les terres 			
de Lleida: els límits d'un creixement, segle XVIII»	
Enric Vicedo Rius. Universitat de Lleida

DIVENDRES 1 DE DESEMBRE

9.30 h	 «Llenguadoc-Catalunya: més punts d'història de la 			
viticultura mediterrània»	
Francesc Valls Junyent

10.30 h	«Els rabassers al Penedès del segle XVIII.  Aproximació 		
a les implicacions jurídiques, econòmiques i socials del 		
contracte de rabassa morta»	
Belén Moreno Claverías. Universidad Autónoma de Madrid

11.30 h	pausa

12 h	 Presentació d'investigacions en curs

17 h	 Homenatge a Pierre Vilar	
Presentació del Fons Pierre Vilar a la biblioteca de la UdG	

Presentació de llibres:	

Pierre Vilar: una història total, una historia en construcció 	

Pierre Vilar i la història de Catalunya	

Presentació de la pàgina web sobre Pierre Vilar	

Inauguració de l'exposició “Perquè «l'historiador és dins 		
la història»... Pierre Vilar (1906-2003)”

XIX SEMINARI D’HISTÒRIA ECONÒMICA I SOCIAL
Les transformacions agràries del segle XVIII català

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms ____________________________________________________________________________________________________________

Adreça  _______________________________________________________ Telèfon _____________________________________________________

Població   ________________________________________________________________________________________________  Codi postal _____________ 

Fax  __________________________________  Adreça electrònica ____________________________________________________________________

Feu arribar aquesta butlleta a l'adreça: Secretaria del Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC - Secció Vicens Vives),  pl. Ferrater Mora, 
1, 17071 Girona, amb una còpia de la transferència al compte de la Caixa de Girona: 2030 0105 67 3110000054.

ORGANITZACIÓ:   Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC - Secció Vicens Vives) de la Universitat de Girona, revista Estudis d’Història 
Agrària i Atelier Pierre Vilar. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

COORDINACIÓ: Rosa Congost Colomer

LLOC DE REALITZACIÓ: Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG (pl. Ferrater Mora, 1, Girona)

PREU DE LA MATRÍCULA: 30 Euros 
Gratuït per als estudiants de la Universitat de Girona i els socis de l’Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines

CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ: aquest seminari és convalidable per un crèdit de lliure elecció a la Facultat de Lletres de la UdG amb 
l’avaluació corresponent.

PER A MÉS INFORMACIÓ: 	 Secretaria del Centre de Recerca d’Història Rural (ILCC - Secció Vicens Vives)				
pl. Ferrater Mora, 1, 17071 Girona. 				
Tel.: 972 41 89 45, fax: 972 41 82 30				
A/e: ilccvv@udg.es					
www.udg.edu/ilcc/CRHR.html
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