
XXII Seminari d’Història Econòmica i Social

PROCESSOS D’EMPOBRIMENT I 
ENRIQUIMENT EN EL MÓN RURAL 

Girona, 21-23 juny de 2010

En aquest segon seminari del projecte 
«Dinámicas sociales y cambio histórico en 
sociedades rurales: anàlisis de los grupos y 
las desigualdades sociales» (HAR2008-02960), 
l’equip investigador proposa explorar noves 
vies en l’anàlisi de processos d’empobriment 
i d’enriquiment en el món rural. Com en 
ocasions anteriors, la perspectiva comparada 
i la mirada de llarga durada a uns mateixos 
problemes facilitades pel diàleg entre 
investigadors de diferents àrees i èpoques han 
d’ajudar a comprendre millor les dinàmiques 
socials reals que s’amaguen darrere d’aquests 
processos, situats en el nucli del canvi històric.  

XXII Seminario de Historia Económica y Social

PROCESOS DE EMPOBRECIMIENTO 
Y ENRIQUECIMIENTO EN EL 
MUNDO RURAL 
Girona, 21-23 junio de 2010

En este segundo seminario del proyecto 
«Dinámicas sociales y cambio histórico en 
sociedades rurales: análisis de los grupos y 
las desigualdades sociales» (HAR2008-02960), 
el equipo investigador propone explorar 
nuevas vías en el análisis de procesos de 
empobrecimiento y de enriquecimiento en el 
mundo rural. Como en ocasiones anteriores, 
la perspectiva comparada y la mirada de larga 
durada a unos mismos problemas facilitados 
por el diálogo entre investigadores de diferentes 
áreas y épocas han de ayudar a comprender 
mejor las dinámicas sociales reales que se 
esconden detrás de estos procesos, situados en 
el núcleo del cambio histórico.  

XXII Seminar in Economic and Social History 

PROCESSES OF IMPOVERISHMENT 
AND ENRICHMENT IN RURAL 
SOCIETIES 
Girona, 21-23 June 2010

In this second seminar of  the project “Social 
dynamics and historical change in rural 
societies: the analysis of  social groups 
and social inequalities” (HAR2008-02960), 
the research team intends to explore new 
approaches to the analysis of  processes 
of  impoverishment and enrichment in 
rural society. As on previous occasions, a 
comparative perspective and a long-term 
study of  some of  the same problems – made 
possible through dialog among researchers 
from different areas and eras – should help 
us better understand the real social dynamics 
hidden behind these processes at the core of  
historical change. 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ / INSCRIPTION

Nom / Name: __________________________________________________________________________________________________
Adreça / Adress _________________________________________________________________________________________________
Població /Town _________________________________País / Country___________________ CP / Postal Code __________________
Tel./ Phone __________________________________ @ _______________________________________________________________

 Transferència bancària / Bank Transfer : Caixa de Girona IBAN ES65 2030 0105 69 3110000483 (BIC CECAESMM030)

 Gratuït / gratuito / free :   Estudiant UdG
  Membre de l’AHRCG 
  Miembro de la SEHA

Feu-nos arribar aquesta butlleta a: / Hagan llegar este boleto a: / Please send this inscription to: 
UdG, Centre de Recerca d’Història Rural. Pl. Ferrater Mora, 1, 17071 Girona (Fax +34 972 418 230)

21 de juny: tarda
I. Més sobre els indicadors de la desigualtat social

16 h Análisis comparativo de las desigualdades sociales en distintas regiones de 
Argentina. Jorge Gelman (Universidad de Buenos Aires)

16.30 h La evolución de la desigualdad en la campiña de Córdoba en los siglos XVIII y 
XIX: primeros resultados . Antonio López Estudillo (CRHR-UdG)

17 h Social stratification and the hierarchy of  agrarian contracts in southern Portugal, 
from the early modern period to the mid-twentieth century. Rui Santos 
(Universidade Nova de Lisboa) 

17.30 h Debat
18 h Pausa
18.30 h Criats i treballadors: qui constituïa la força de treball agrari a començaments del 

segle XIX a Mallorca?. Gabriel Jover (CRHR-UdG)
19 h Estudiar els grups i les desigualtats socials en un món de petites i mitjanes 

explotacions familiars. L’exemple de la Catalunya del segle XVIII. Rosa 
Congost i Sebastià Villalón (CRHR-UdG)

19.30 h Debat

22 de juny: matí 
II. L’endeutament i els mecanismes de canvi social. El 
crèdit com a factor d’empobriment o enriquiment 

10 h El rol dels pagesos de remença dins el sistema financer baixmedieval: factor 
d’estancament o de canvi social?. Xavier Marcó, Pere Ortí, Lluís Sales 
(CRHR-UdG)

10.30 h L’endeutament i la mobilitat social (ascendent i descendent) entre pagesos 
(propietaris i masovers). Mònica Bosch (CRHR-UdG)

11 h Debat
11.30 h Pausa
12 h  Mercat de crèdit i diferenciació social en temps de crisi (l’Alt Empordà, 1875-

1905). Ricard Garcia Orallo (CRHR-UdG)
12.30 h Habilitación y negocio cauchero en el Perú. Núria Sala (CRHR-UdG)
13 h Debat

22 de juny: tarda 
III. Es pot parlar de «revolució industriosa» a l’Europa 
del Sud?

16 h  An industrious revolution in the Parisian countryside? The case of  Brie in the 
eighteenth century . Gérard Béaur (EHESS, CRH-París)

16.30 h Va haver-hi una revolució industriosa a Catalunya?. Julie Marfany 
(University of  Cambridge) 

17 h  Debat
17.30 h Pausa
18 h Més sobre els inventaris post mortem com a mesura per estudiar la desigualtat 

en societats preindustrials. Belén Moreno (Universidad Autónoma de 
Madrid)

18.30 h Poca terra però moltes forquilles? L’anàlisi dels models de consum entre els petits 
productors agraris catalans a la segona meitat del segle XVIII. Rosa Congost 
i Eulàlia Esteve (CRHR-UdG)

19 h  Debat

23 de juny: matí 
IV. La pobresa a les societats rurals

10 h Pagesos alimentant els pobres durant els segles XIV i XV. Rosa Lluch 
(Universitat de Barcelona) 

10.30 h El matrimoni, una estratègia per sortir de la pobresa i la marginalització?. Pere 
Gifre (CRHR-UdG)

11 h Pobresa i assistència en el món rural català: el paper dels masos durant la primera 
meitat del segle XX, Enric Saguer (CRHR-UdG) 

11.30 h Debat
12 h  Pausa
12.30 h Debat general: conclusions del Seminari i propostes de treball en el 

marc del projecte DISCAHSOR

Organització / Organización / Organized by:  Centre de Recerca 
d’Història Rural de la Universitat de Girona, en el marc del projecte de 
recerca “Dinámicas sociales y cambio histórico en sociedades rurales: el 
anàlisis de los grupos y las desigualdades sociales” (HAR2008-02960/HIST) 
finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia

Coordinació / Coordinación / Coordination: Rosa Congost Colomer

Lloc de realització / Lugar de realización / Place:  Facultat de Lletres 
de la UdG (Pl. Ferrater Mora, 1, Girona)

Preu de matrícula / Precio de matrícula / Fee: 30 
Gratuït per als estudiants de la UdG i socis de l’Associació d’Història Rural 
de les Comarques Gironines i/o de la Sociedad Española de Historia Agraria 
(SEHA) / Gratuito para estudiantes de la UdG y socios de la Associació 
d’Història Rural de les Comarques Gironines y/o de la Sociedad Española 
de Historia Agraria (SEHA) / Free for the students of  the University of  
Girona and the members of  Associació d’Història Rural de les Comarques 
Gironines or Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA)

La Facultat de Lletres de la UdG convalida l’assistència i avaluació del 
seminari amb 1 crèdit de lliure elecció.
Aquest seminari forma part dels Tallers de Recerca del Màster Iniciació a la 
Recerca en Humanitats, Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura (UdG, 
Facultat de Lletres). 

Més informació / Más información / More information:  Secretaria del 
Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica). Facultat de 
Lletres. Pl. Ferrater Mora, 1 - 17071 Girona. Tel (+34) 972 418 945. 
dir.irh@udg.edu
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