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Programa 
 
dijous 21 de maig de 2009 

 
12,00 Conferència inaugural. 

Xavier Roigé Ventura, professor d’antropologia de la Universitat de Barcelona. 
La família en el món rural: mètodes i perspectives d'estudi  

 
 
16,00 Sessió sobre les edats mitjana i moderna. 

Lluís To Figueras, professor d’història medieval de la Universitat de Girona 
Comunitats residencials i cicles de vida en el món rural medieval 

 
M. Àngels Sanllehy i Sabi, Institut d'Estudis Aranesi, Seccion d'Istòria 

Les cases a les societats pirinenques a l'època moderna: 
l'autoreproducció pagesa en l'economia comunal 

 
divendres 22 de maig de 2009 
 
9,30 Sessió sobre l’edat contemporània 
 

Enric Saguer Hom, professor d’història econòmica de la Universitat de Girona 
Família pagesa i economia rural als Països Catalans. 

 
Pilar Erdozáin Azpilicueta i Fernando Mikelarena Peña, professors d’història de 
la Universitat de Saragossa. 

Familia  campesina y economía familiar en la España contemporánea: 
perspectivas  metodológicas y líneas de investigación. 
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16,30 Excursió: Paisatge i  economies pageses, a càrrec d’Ignasi Aldomà Buixadé, 
professor de Geografía, Jordi Bolòs Masclans i Enric Vicedo Rius, professors 
d’Història, Universitat de Lleida. 
 
 
dissabte 23 de maig de 2009 
 
10,00 Presentació de l’exposició sobre el treball de la dona al món rural, a càrrec d’ 
Antonieta Jarne Mòdol, professora d’història contemporània de la Universitat de Lleida. 
 
 

Les línies d’estudi que proposem són les següents: 
 

1. Les estratègies matrimonials com a instrument per al manteniment i 
l’enfortiment de les famílies pageses. La família pagesa no és un tot homogeni. 
Les seves dimensions són variables, també la seva situació social i capacitat 
econòmica. Interessa especialment la petita i mitjana família pagesa, 
considerant tant el possible èxit econòmico-social com la seva possible 
desaparició. 

 
2. El paper de les activitats no agràries –la pluriactivitat– en les estratègies 

pageses per mantenir les seves condicions de vida. Des d’aquesta perspectiva, 
caldrà analitzar el paper de les activitats industrials i de serveis en el món rural. 
Treball a casa confeccionant objectes diversos (càntirs, espardenyes, 
formatges, licors, entre d’altres) o bé prestant serveis (com seria l’establiment 
d’una botiga); treball als molins, a les premses, a les bòviles i en d’altres 
empreses. 

 
3. Les estratègies d’accés a la terra per part de la pagesia a través de diverses 

vies, com la compra, l’establiment emfitèutic, les formes contractuals de curta 
durada. Conèixer la capacitat d’augmentar o reduir la superfície de terres 
tingudes per una família pagesa en funció de les necessitats variables que 
podia tenir. L’extens àmbit cronològic permet ubicar els estudis en conjuntures 
diferents i en estratègies diverses, tant pel que fa a la família pagesa com als 
sectors més benestants de la societat, en el marc de la societat senyorial o bé 
capitalista.  

 
4. En relació amb aquests temes anteriors, esdevé fonamental l’estudi del paper 

de la dona en aquestes estratègies: treball a casa –com a mare i com a 
prestadora de serveis–, a l’explotació familiar –en diverses tasques agràries–, 
fora de l’explotació –com a venedora dels excedents familiars al mercat, com a 
treballadora en el tèxtil, com a mossa o mosseta en altres cases-. L’estudi de 
les etapes medieval i moderna exigeix un esforç especial, per les limitacions 
que presenten les fonts documentals. 

 
Les comunicacions poden referir-se a les etapes medieval, moderna i contemporània, i 
a àmbits territorials diversos. 
 
Les propostes de comunicació –títol, autor, resum i direcció postal i electrònica- s’han 
d’enviar al Comitè Científic, preferentment abans del 31 de març de 2009, a la següent 
adreça de correu electrònic: 
 

sistemesagraris@historia.udl.cat
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En un termini màxim de dues setmanes,  s’informarà el comunicant per correu 
electrònic sobre l’acceptació de la comunicació.  
 
La comunicació completa, d’una extensió aproximada de 20 pàgines de 2.400 
caràcters, i incorporant els elements gràfics, s’ha de lliurar abans del 30 d’abril de 
2009, en l’adreça electrònica esmentada en dos formats: word (extensió .doc) i PDF.  
 
En el termini de dues setmanes des de la seva recepció, es comunicarà per correu 
electrònic si el treball és acceptat.  
 
Durant el primer trimestre de 2009 s’informarà sobre la inscripció que s’haurà de fer a 
la Secretaria del Congrés, ubicada a l’Ajuntament d’Alguaire (telèfon 973-756006). 
 
 
 
Coordinació científica  del Setè Congrés: Jordi Bolòs Masclans, Antonieta Jarne Mòdol  
i Enric Vicedo Rius (coordinador general). 
 
Ignasi Aldomà Buixadé, Jaume Barrull Pelegrí, Joan J. Busqueta Riu, Manuel 
Lladonosa Vall-llebrera, Conxita Mir Curcó, Joan Sagués Sanjosé.  
 
 
Adreça postal: 
 
FAMÍLIA PAGESA I ECONOMIA RURAL  
Universitat de Lleida 
Departament d’Història  
(despatx 2.14.1 – Enric Vicedo Rius) 
Plaça Víctor Siurana, 1 
25003 LLEIDA 
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