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DE QUINS PAGESOS PARLEM? ELS PROCESSOS DE DIfERENCIACIó 
SOCIAL EN LA HISTÒRIA RURAL EUROPEA

Girona, 27-29 de juny de 2013

Sovint s’ha confós la definició i classificació dels grups socials amb la 
definició d’unes estructures socials determinades. Potser per això, 
la definició i classificació dels grups socials no sempre han facilitat 
l’anàlisi del paper que les dinàmiques socials, condicionades per 
aquells grups socials, poden haver tingut en els canvis estructurals 
d’una societat. Els treballs que es presenten en aquest seminari 
proposen formes de definició i classificació dels grups socials que 
permeten estudiar les dinàmiques socials que s’amaguen darrere 
d’alguns canvis estructurals. De forma particular, s’abordarà la 
definició dels grups socials en relació amb els drets de propietat, 
amb l’objectiu de facilitar la comparació entre diferents societats 
històriques. També mereixerà una especial atenció el grup dels 
jornalers i els processos d’empobriment i enriquiment, entenent 
que aquests processos poden donar la clau tant per als estudis de 
processos de diferenciació en el si d’un mateix grup social com per 
als processos d’emergència o declivi de grups socials mitjans

XXV SEMINARIO DE HISTORIA ECONóMICA Y SOCIAL
¿DE QUé CAMPESINOS HAbLAMOS? LOS PROCESOS DE 
DIfERENCIACIóN SOCIAL EN LA HISTORIA RURAL EUROPEA

Girona, 27-29 de Junio de 2013

A menudo se confunden la definición y clasificación de los 
grupos sociales con la definición de unas estructuras sociales 
determinadas. Quizás por ello la definición y clasificación de los 
grupos sociales no siempre han facilitado el análisis del papel que 
las dinámicas sociales, condicionadas por aquellos grupos sociales, 
pueden haber tenido en los cambios estructurales de una sociedad. 
Los trabajos que se presentan en este seminario proponen formas 
de definición y clasificación de los grupos sociales que permiten 
estudiar las dinámicas sociales que se esconden detrás de algunos 
cambios estructurales. De forma particular, se abordará la definición 
de los grupos sociales en relación a los derechos de propiedad, con 
el objetivo de facilitar la comparación entre diferentes sociedades 
históricas. También merecerá especial atención el grupo de los 
jornaleros y los procesos de empobrecimiento y enriquecimiento, 
entendiendo que estos procesos pueden dar la clave tanto para los 
estudios de procesos de diferenciación en el seno de un mismo 
grupo social como para los procesos de emergencia o declive de 
grupos sociales medios.

XXV SEMINAR Of ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY
WHICH fARM WORkERS ARE WE TALkING AbOUT? SOCIAL 
DIffERENTIATION PROCESSES IN EUROPEAN RURAL HISTORY 
Girona, 27–29 June 2013

The definition and classification of social groups has frequently 
been confused with the definition of specific social structures. 
Perhaps that is why defining and classifying social groups has not 
always facilitated the analysis of the role that social dynamics, 
determined by those social groups, might have had in the structural 
changes of a society. The works presented in this seminar propose 
ways of defining and classifying social groups that allow the 
social dynamics behind some structural changes to be studied. 
In particular, to facilitate the comparison between different 
historical societies, social groups will be defined in relation to 
property rights. Special attention will also be paid to the groups of 
seasonal farm workers and the processes of impoverishment and 
enrichment, with the understanding that these processes may be 
fundamental to studying differentiation processes within the same 
social group and the processes of emergence or decline among 
middle class social groups.

Dijous, 27 de juny

Primera Sessió: Els problemes de definició i classificació dels grups socials. Per a un 
estudi dinàmic de les estructures socials

16.00 h Gerard béaur (CNRS, EHESS, CRH, GDRI CRICEC), Measuring the changes in the social 
structure through the marriage contracts. The countryside of Chartres, 1731-1790. 

16.30 h Rosa Congost, Rosa Ros, Enric Saguer (UdG), Podem parlar de canvi social  en una societat 
d’antic règim? L’exemple de la regió de Girona.

17.00 h Discussió

17.30 h Pausa

18.00 h Ronan Tallec (doctorand de Université Paris- Sorbonne), Cartographier la société : les 
structures sociales à Montesquieu-Volvestre à travers les rôles fiscaux de l’époque 
moderne. 

18.30 h fabrice boudjaaba (CNRS), La propriété, un outil efficace pour définir et classer les groupes 
sociaux? 

19.00 h Discussió

Divendres, 28 de juny

Segona sessió: Els grups socials i la propietat de la terra 

10.00 h Aquesta sessió, concebuda com una sessió de treball i drigida per Rui Santos (U. Nova 
de Lisboa), comptarà amb la participació dels següents investigadors: Niccolo Mignemi 
(doctorand de París): Sícilia; Gabriel Jover (UdG): Mallorca; Antonio López Estudillo (UdG): 
Andalusia; Rosa Congost (UdG): Catalunya; Pablo Luna (Universitat de  París): Asturias.

Tercera sessió : De quins jornalers parlem?

16.00 h  Julie Marfany (Universitat d’Oxford), Qui eren els pobres a la societat rural? El grau i la 
tipologia de la pobresa a la Catalunya rural del segle XVIII. 

16.30 h Albert Serramontmany (UdG), Quines dones filaven? Aproximació a l’estudi del treball 
femení en una àrea de protoindustrialització. El cas de Besalú.

17.00 h  Discussió

17.30 h Lliurament del Premi Mestall (atorgat per l’Associació d’Història Rural al millor treball de 
recerca d’alumnes de secundària)

17.45 h Pausa

18.15 h Gabriel Jover (UdG) , Treball assalariat i ingressos camperols a la zona oleícola de l’Illa de 
Mallorca, 1650-1700. 

18.45 h Antonio López Estudillo (UdG), El trabajo agrario en la campiña de Córdoba. Grado de 
proletarización, categorías laborales y evolución de las remuneraciones. 

19.15 h  Discussió

Dissabte, 29 de juny

Quarta Sessió: Els processos d’enriquiment i d’empobriment i els processos 
d’emergència o declivi de grups socials mitjans

9.00 h Rosa Lluch (Universitat de barcelona), Remences rics i remences pobres. La diferenciació 
social pagesa a la Catalunya baix-medieval. 

9.30 h Josep Colls i Pere Gifre (UdG), Un procés de diferenciació singular? El sorgiment dels 
masovers i dels pagesos rendistes a la Catalunya moderna.

10.00 h Discussió

10.30 h  Pausa

11.00 h Enric Saguer (UdG), De masovers a propietaris. Enriquiment i acumulació patrimonial entre 
els masovers del segle XX. El cas dels Llovet de Castelló d’Empúries. 

11.30 h Ricard Garcia Orallo (UdG), Decadència del rendista o diversificació de negocis. Actituds i 
estratègies dels propietaris rurals durant la crisi agrària de finals de segle XIX. 

12.00 h Discussió

12.30 h  Discussió i debat general.
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