
Jornada 
JAUME VICENS VIVES I 
ELS REMENCES 

17 de setembre de 2010
L’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona, 
juntament amb el Departament d’Història i Història de 
l’Art i l’Associació d’Història Rural de les Comarques 
Gironines, celebra el 17 de setembre de 2010 una jornada 
dedicada a Jaume Vicens Vives i els remences. La jornada 
s’emmarca en la sèrie d’actes universitaris i acadèmics 
que se celebren enguany per rememorar la figura de 
l’historiador gironí. Les institucions participants s’han 
coordinat per tractar en diverses jornades els problemes 
fonamentals de què es va ocupar Vicens. El tema escollit 
per la Universitat de Girona ha estat el dels remences 
baixmedievals, un dels temes centrals de les recerques de 
l’historiador.

Lloc: Sala de graus de la Facultat de Lletres. Universitat de Girona

Organitza: Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca 
Històrica, UdG), Departament d’Història i Història de l’Art (UdG), 
Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines

Coordinadors: Lluís To, Pere Ortí i Rosa Lluch



10.00-10.15 Presentació de la jornada

10.15-10.45 Pere ORTÍ GOST (Universitat de Girona). «Vicens Vives i la 
historiografia sobre els remences dels segles XIX i XX»

10.45-11.15 Roland VIADER (CNRS, Toulouse). «Els remences catalans 
en el context de la servitud europea medieval»

11.15-11.45 Pausa

11.45-12.15 Lluís TO FIGUERAS (Universitat de Girona). «Els orígens de 
la servitud des de Vicens Vives fins a l’actualitat»

12.15-12.45 Christopher DYER (University of Leicester). «Peasant 
 revolts in the later middle ages: contrasts and parallels 

with the Catalan experience»

12.45-13.15 Rosa LLUCH BRAMON (Universitat de Barcelona). «Els 
remences als segles XIV i XV des de Vicens Vives fins a 
l’actualitat»

15.30-16.00 Víctor FARÍAS ZURITA (Universitat Pompeu Fabra). «Qui 
eren els homes de remença? Propostes per a rellegir la 
història de la servitud a la Catalunya medieval»

16.00-16.30 Josep FERNÀNDEZ TRABAL (Arxiu Nacional de Catalunya). 
«El conflicte remença de Jaume Vicens Vives ençà: estat de 
la qüestió i noves perspectives»

16.30-17.00 Pausa

17.00-17.15 Lliurament del 8è premi Mestall de treballs de recerca de 
batxillerat

17,15-17,45 Pere GIFRE (Universitat de Girona). «La Sentència de Gua-
dalupe i els pagesos d’època moderna des de Vicens Vives 
fins a l’actualitat»

17.45-18.30 Taula rodona: «Els remences i Vicens Vives»
Antoni RIERA MELIS (Universitat de Barcelona)
Josep Maria SALRACH i MARÈS (Universitat Pompeu 
Fabra)
Eva SERRA i PUIG (Universitat de Barcelona)

Programa


