El conflicte remenea
vist pels historiadors
deis segles XIX i XX
JORDI CANAL I MORELL
any 1986 s'haurá
commemorat, entre
altres
esdeveniments histories, la
Sentencia Arbitral
de Guadalupe, signada el 1486, quetancavaun període especialment revolucionari del
camp cátala i de la historia de Catalunya. Perqué fos possible, calgue-

ren Iluites i negociacions, revoltes i
repressions. És precisament ais primers termes de les parelles de paraules que farem referencia en aquest
escrit; ais aixecaments, a tes Iluites
que els remenees (i altres pagesos)
protagonitzaren. I ho farem a partir
de la visió que en tingueren els historiadors i estudiosos en general
del segle passat i del present.
De Víctor Balaguer engá s'han
escrit pilots de pagines sobre el
tema i, alhora, ben diferents. La

posició ideológica (político-social)
de cada un deis autors es reflecteix,
amb mes o menys nitidesa i intensitat, a través de la seva ploma, en els
seus escrits. Tenint molt present
aquesta premissa (sense oblldar,
evidentment, que el major nivell
d'evidéncia documental redueix la
possibilitat de convertir la historia
en simple apología), analitzarem,
en aquest article, les característiques mes significatives de les interpretacions históriques que sobre el
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conflicte remenpa s'han elaborat,
emmarcant-les en la seva época i
en els corrents historiográfics corresponents.

suyo. El cielo le tiene reservado aún
altos destinos".
D'entre els historiadors del segle XIX, es pot fer, al nostre parer,
una distinció general en dos grups
que el tema del confítete remenpa
La historiografía catalana d e la 11.lustra clarament. Per una banda
les grans histories romántlco-nasegona meitat del segle X i X
cionalistes de Catalunya (les de VícA la segona meitat del segle tor Balaguer, Antoni de Bofarull i
dinové neix la que podem anome- Antoni Auléstia I Pijoan). I, de l'altra,
•nar, amb propietat, historiografía articles i Ilíbrets diversos sobre tecatalana moderna. Hi ha prece- mes i períodes normalment mes
dents, certament: José de Meló, concrets, escrits per tota una corAntoni de Campmany o bé Narcís rua d'autors catalans, interessats
Fellu de la Penya. Son, pero, homes fonamentalment en aspectes juríde l'Antlc Régim, amb poca relació dics. Sobre el conflicte remenpa
amb els nous historiadors que sor- caldrla esmentar sobretot Fidel Figiran en el procés d e consolidació ta, Salvador Sanpere i Miquel, Jode la societat capitalista a Catalu- sep Pella i Forgas i la seva interesnya. Les transformacions económi- sant Historia dei Ampurdán, Julián
ques i socials que es produeixen al de Chía, Narcís Pagés i Prats, i
Princlpat des del segle XVIII i les Josep Coroleu I Ingtada I el seu
Multes entorn de la formació del nou estudi titulat Ei feudalismo Ha serviestat liberal porten al desenvolupa- dumbre de la gleba en Cataluña, on
ment d'una consciéncia "nacional", acaba fent una advertencia ais promanifestada primerament en el ter- letaris de la seva época perqué esreny cultural. Com escriu Borja de collin el camí del dret i la pau, a
Riquer(RIQUER, B.de, 1977, p.30), diferencia del que feren els remen"era veritablement l'inici d'una pre- ees (CANAL, J., 1986).
sa de consciéncia col.lectiva, era el
El centre de l'análisi deis anteprincipi d'una renaixenca". Surgi- riors autors és la primera revolta
rán, així, uns estudiosos interessats deis remenees, a exeepció de Sana explicar el passat cátala, a veure'n pere i l\/liquel, el qual fixá els seus
les grandeses, l'esplendor, per a estudis en l'aixecament que coservir de base al projecte polític manda Pere Joan Sala. La rao pot
social i económic que edifiquen per trobar-se en el Iligam que la pril'época que viuen. Víctor Balaguer mera guerra tenía amb el problema
{BALAGUER, V., 1853, p. III), un polítíe que es visque a Catalunya
deis miflors representants de la his- (Guerra civil catalana de 1462-72),
toriografía romántica, referint-se a que interessava mottíssim aquests
Catalunya, per exemple, escriu: "Es autors. Distlngiran en el conflicte
un brillante pasado el que ha teni- potítie una "causa catalana", que
do, pero es un bello porvenir el representava la Diputado del Ge-

neral, I una altra de la monarquía
(vegeu, per exemple, BALAGUER,
V., 1862, pp. 595 i 614, o bé PELLA i
FORGAS, J., 1883, pp. 676, 680,
681 i 685), la primera encarnadora
de la Ilibertat i la democracia (yators que segons la historiografía
romántica eren els definídors de la
Catalunya medieval), i la segona de
la tiranía, Tautorítarisme i l'íntrusisme. Els remenees, eomandats
per Francese de Verntallat, posantse al costat del reí, esdeveníen uns
traVdors a Catalunya. Com els anomena Antoni de Bofarull (BOFARULL, A. de, 1877, p. 103): "... defensores de la causa del tirano que
intentaba oprimir al país más libre
del mundoV. Els remenees haurien
estat instigats per Joan II, i després
per la seva segona muller, per a
debilitar la forga de la Diputado.
Tot plegat suposava una actuado
maquíavélJica de la reíalesa i els
pagesos esdeveníen una mena de
mereenarís, qualificats per Bofarull
d'instruments de la tiranía (".., instrumento venal que sirvió a la tiranía para oprimir a Cataluña y burlarse de sus leyes y
libertades".
(BOFARULL, A. de 1877, p. 350).
Les opinions que hem exposat
son representatives, en general, deis
autors de la segona meitat del segle
XIX, de la primera historiografía romántica. S'accepta com a legítima,
correntment, la causa remenpa, i
desaproven els "mals usos" feudals, pero no podíen perdonar ais
remenees que haguessin barrejat
la seva qüestió amb la "política",
Iluítant a mes al costat d'una monarquía estrangera I enemiga de
Catalunya. L'opció político-nacional deis historiadors en qüestió,
propia d'una burgesia catalana forpa conservadora, els portava a interpretar d'aquesta manera tan maníqueísta, el conflicte.

D ' E d u a r d o d e H i n o j o s a a Ferran
Soldevila

L'era d'una masoveria de la Valí d'Hostoles pels anys seixanta.
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A m b el canvl de segle apareixen
dues obres fonamentals per a comprendre el fet remenpa. La primera
és la d'Eduardo de Hinojosa, El
régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la Edad
Media (1905), que encara representa un punt de referencia ineludible. De Hinojosa elabora una síntesi
ben notable sobre el sistema feudal, pero en el tema del conflicte
remenpa se centra gairebé excluslvament en les servítuds, les prestacions i els projectes jurídics, tot
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deixant forpa de banda el conflicte
própiament dit i els seus protagonistes (Vegeu les critiques a les teorles de De Hinojosa de Jaume Vicens,
1978, pp. 11-12, i de Fierre Vilar,
1966, p. 51 i ss.).
L'obra de Francesc IVIonsalvatge, en alió que fa referencia al
conflicte remenpa, és tant o mes
important que l'anterior, perqué
qüestiona la major part de la prodúcelo tiistoriográfica anterior i alhora reivindica clarament la causa
deis remenees. Escriu, per exemple (MONTSALVATGE, F., 1906, p.
40): "... ¿qué menos podían hacer
sino combatir a la sombra y bajo la
bandera de la realeza que así los
amparaba y defendía? Hacerlo contrario hubiera sido suicidarse y abandonar por un tiempo
indefinido
sus justas reivindicaciones.
Seamos justos y no nos dejemos llevar
de un falso patriotismo. La causa
que defendía Verntallat era una causa simpática y humanitaria; era la
causa de la redención de los hijos
del pueblo, de los siervos del terruño, vejados con prestaciones onerosas, que solamente pedían conmutar a cambio de gravar sus fincas". Monsalvatge, dones, remarca
la justicia de la causa que defensaven els remenees i trasllada el centre d'aeusaeions de la reialesa a la
Diputaeió: "La Diputado,
compuesta de grandes señores feudales, encontraba natural
sublevarse
contra el rey; y, en cambio, encontraba como una ofensa hecha a
Dios y a los privilegios y libertades
del Principado que se sublevasen
los oprimidos remensas contra sus
opresores". (l\/IONTSALVATGE, F.,
1906, p. 76). El treball d'aquest historiador, tot i les impreeisions que
conté, marca l'inici d'una nova visió
del conflicte. Que no prosperes s'ha
d'atribuir a la revifalla de la historiografía romántica i a un cert obtit de
l'autor i de la seva obra en les generaeions posteriors.
En el període que va de prjncipi
de segle a la Guerra civil es publiquen una serie de treballs interessants sobre el conflicte, pero no
gaire: els articles d'Enric Prat de la
Riba a la Revista Jurídica de Cataluña, el Ilibre d'Elies Serra i Ráfols
Fernando el Católico y los payeses
de remensa, (1905) i l'obra de teatre de Josep Burgas, Els esclaus de
la térra (La remenea) (1933), on una
relació d'amor "impossible" entre
Verntallat i Marianna es barreja amb
la historia del conflicte, básieament. En les décades deis anys 20 i
30 apareixen dues importants obres

generáis d'históha de Catalunya,
les de Revira i Virgili I de Soldevila,
emparentadas amb aquellos histories romántlco-nacionalistes del segle XIX. De fet, aquests autors son
els continuadors de la vella historiografía romántica catalana, en la
seva "fase erudita" o neo-romántica (BARCELÓ, M. i alt., 1982, pp.
70-71).
Aquests historiadors viuen, tanmateix, una conjuntura diferent de
la de final del segle dinové. Catalunya ja havia aconseguit uns graus
d'autogovern i de preeminencia p o litiea importants (Maneomunitat, Generalitat). En aquestas circumstáneías calía, a parar seu, reviure el
passat que hí havia condurt, el passat d'una Catalunya lllure i democrática que, a voltes, es veía veneuda (com ho será el 1939), paró
que ressorgla. Aíxí, la dicotomía
entra defensors de Catalunya i opressors, tírans I traídors, apareix de
belinou, pero enmig d'una narrado
histórica amb bases mes solides,
historiográficament mes afinada
(sobretot en el cas de Ferran Soldevila).
Novament es barraja molt la
qüestió "política" amb el conflicte
ramenpa. Dos bándols en l'época
de la primera revolta: el de la Diput a d o , "máxima institució
directora
de la nació nostra", i la ralalesa, que
és favorable ais remeneas"... per a
les seves maniobres
polítiques".
(ROVIRA i VIRGILI, A., 1931, p. 498;
1934, p. 66). El plantajament de
Soldavila és semblant només an la
primara edicíó de la seva Historia
de Catalunya, ja que en la ravisió
que en fará posteríorment incorpo-

rará molts aspectos presants en
l'obra de Vicens. Una idea plana
sobre el text: que la Diputaeió hauría fet mes pels remenees que la
reialesa ("... així, els remenees queien en el parany, i hi caurien encara,
de fer el joc a la monarquía hostil a
Catalunya i de creure que un poder
foraster interessat en la submissió
del país podía donar una millor solució a llur problema que un poder
nacional interessat en la salvado
del país, com era la Diputado de la
Generalitat". (SOLDEVILA, F., 1935,
p. 104). Es fa novament una acusad o básica ais remenees: la d'haver
anat contra Catalunya (contra els
"defensors de Catalunya", i el "moviment nacional" del qual eren promotors), o slgui, haver estat al costat de la monarquía. Tot plagat seria, eom ja havia apuntat anys enrera Balaguer, una llunyana eonseqüéneia de Casp (vegeu, per axample, ROVIRA i VIRGILI, A., 1931, p.
595; VALLS i TABERNER, F. i SOLDEVILA, F., 1968, p. 32).
Ferran Soldevila és l'autor culminant del moviment neo-romántie
an la historia a Catalunya. Jaume
Vieens ha pogut escriure que la
seva obra "... és
rentrellacament
científic, metód'c i brillant de seixanta anys d'una investigado
dirigida mes amb el cor i els sentits que
amb el pensament i la realitat". (VICENS, J., 1936, p. 74). La interpratació deis esdaveniments histories,
i coneretament del conflicte remenpa, es fa totalment en funció del
present que ell i el seu antorn viuen.
Una obra per un poblé que ha assolit la Ilibertat i ha de conéixer el cami
racorregut fins a ella. Els remenees

£/s bous taren uns grans auxitiars en els treballs agrícoles deis remenees.
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en foren un obstacle, per la seva
alianpa i relacíó amb la monarquía.
Així ho velé la historiografía tradicional catalanista, de signe conservador. L'espanyolista, en canvi, interpreta les Multes com un sever fre
a alió que calla aconseguir a la tí: la
"suprema unidad hispana" (vegeu,
per exemple, SÁNCHEZ ALBORNOZ, C , 1973, pp. 443-444). Dos
plantejaments diferents, normalment oposats, pero tant un com l'altre amb una clara projecció del present (i les nocions "patriótiques"
que conté) al passat, amb una finalitat político-ideológica immediata.

L'obra d e J a u m e Vicens Vives
En els anys 30 apareixen també
les primeros obres d'un autor que
será decisiu en la renovado historiográfica a Catalunya. Es tracta de
Jaume Vicens Vives. La seva crítica
a tota la historiografía romántica
(de Balaguer a Soldevila), a una
historia feta mes amb els sentiments que amb la rao, i l'alternativa
que presenta, una historia mes "científica", serán unes fites molt destacables. En el tema del conflicte remenea es centrará en l'época de
Ferran II, tot crlticant d e bon principi la visió que construíren Sanpere i Miquel i els seus continuadors, i alabant per primer cop des
de feia moltes décades l'actuació
del monarca, fets que el portaran a
460
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teñir una dura polémica amb Antoni Rovira i Virgill.
Jaume Vicens va escriure en un
article l'any 1933 q u e " . . . la visió que
s'ha tingut fins ara d'aquest monarca (és a dir, Ferran II) ha de canviar
moltíssim si es voi que s'aproximi a
la reaiitat". (VICENS, J., 1967, p.
15). I és alió que Vicens volia fer:
reconvertir la visió que del rei edifica la historia romántica, per una
d e nova, segons ell mes ajustada a
la reaiitat. Ferran no seria un monarca enemic de Catalunya, opressor, ni hauria fet un doble joc actuant maquiavél.licament amb els
remenees. Tampoc no hauria atacat les Ilibertats catalanes, ni hauria
afeblit económicament el país, i,
amb els remenees, segons ell, hi
mantingué unes relacions correetes: en va ser alliberador. Aquest
canvi de coneepeió respecte ál rei
que volia introduir Vicens no agrada a Rovira i Virgill, que va respondre, I es produí aleshores una llarga
i interessant polémica, en la qual
participaren també Bagué i Serra i
Ráfols. Rovira, el 1935, va escriure
de Vicens: "L'autor es presenta com
un indicador i un panegirista del Rei
Católic. No mostra sensibilitat catalanesca". (VICENS, J., 1967, p. 557).
El debat no es queda, pero, en la
discussió sobre l'actuació concreta
de Ferran respecte ais remenees
(en aquest sentit aporta ben poca
cosa), sino que esdevingué una pugna entre dues concepcions de la
historia: una, l'antiga, que Vicens

creía poder soterrar (i que descrivia
de la següent manera: "Entre tots
heu creat una historia de Catalunya
falsa en la seva major part, i completa ment absurda en tractar-se de
l'época de la decadencia. ¿És que
ia grandesa nacional de Catalunya
necessita d'aquesta historia misérrima pera mantenir-se?" (VICENS,
J., 1967, p. 340), i una altra de nova
(mes "científica", pero de fet també
partidaria), que Vicens volia introduir.
Aquesta historia preconitzada
per Vicens superava la simple anállsi política (amb toes jurídies i socials) i introduVa l'estudi económic i
de les classes socials. La visió renovada del període medieval és interessant; no tant, pero, com l'inlei de
l'estudi, per part de Vicens, de l'época contemporánia, abandonant
fins i tot el període predllecte del
romanticismo. El missatge polítie
de l'obra de l'autor podia donar-se
millor des de l'estudi de les capes
dirigents o "motors" de la Catalunya del segte XIX (vegeu Industriáis
i poiítics), per intentar així formarne unes altres que dirigissin la Catalunya futura: "Dominarla
Historia,
promoure dirigents i quadres, anar
a poc a poc; aixó és el que ens convindria" (VICENS, J., 1975, p. 25).
L'obra de Vicens, no ens enganyem, está dirigida a la burgesia
catalana, li obre un camí i rerigeíx
en timó de la nació. I és en aquest
sentit que hem d'entendre la seva
Noticia de Catalunya, veritable manual de reflexions histórico-polfti-
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ques per la comprensió d'un passat
i projecció de la Catalunya deis
"capitans d'indústria" cap a un present I un futur, de la mateixa manera que ho havia estat La Nacionalitat Catalana de Prat de la Riba en
altres circumstáncies. Aquest darrer l'havia escrit amb la base histórica que li forní la historiografía romántica, i en canvi, Vicens Vives
utilitza la base histórica sorgida ja
de la renovado que ell mateix impulsa.
Tornant a la interpretado de Vicens respecte al conflicte remenpa,
hem de remarcar, com féiem al
principi de l'apartat, la seva dedicació fonamental al período de Ferran
II. Tot i aixó, en artides i manuals, i
sobretot en la seva Historia de los
remensas (en el siglo XV), abasta
tota l'época de la contesa. Revisará,
aportant nova documentado, amb
una análisi rigorosa, el desenvolupament del conflicte remenpa. Matisará molts judicis que es feren
sobre la reialesa, la Diputado i els
remenees en l'época de Joan II,
abandonant forpa l'antiga visió maniqueista; quant al regnat de Ferran
II, ja hem dit mes amunt que reivindicará l'acció del monarca en el
conflicte.
El plantejament de Jaume Vicens será básicament acceptat pels
estudiosos que vindran al darrera,
amb alguna matisació (fruit de l'avenp de l'estudi historie), i també,
com veurem, amb alguna rectificad o important. Entre els historiadors que continuaran l'obra de Vicens, cal esmentar Miquel Golo-

bardes, que clou el seu estudi deis
remenees abans del confllete del
segle XV, a Els remenees dins el
quadre de la pagesia catalana fins
el segle XV; també Santiago Sobrequés i el prolífie Joaquim de Camps
i Arboix, que no ha utilitzat d o c u mentado inédita en els seus estudis {Verntallat, cabdill deis remenees, La reivindicado social deis remenees), sino treballs ja publicats.
Hi ha dos elements en l'obra d e
Jaume Vieens que son básics, i per
tant, pilars de la seva explicado del
confliete. Son la divisió deis pagesos en dos grups, moderats i exaltats, i la valoració extremament positiva de la Sentencia Arbitral de
Guadalupe. A m b d ó s elements persistirán en les interpretadons de la
major part d'historiadors que tractaran el tema. La divisió moderatsexaltats, que a voltes és pagesos
ries-pagesos pobres, o muntanyavall, o bé, personalitzada, Verntallat-Pere Joan Sala, era ja present
en anteriors autors, pero es reafirma en Vieens. I ho fa a l'época de
Ferran II. Si Taedó del monarca era
tan favorable ais pagesos, no eren
necessáries aceions revolucionáries, sino el compromís. L'actitud
"demagógica" d'alguns era eontraproduent {"Abandonando
la política morigerada de Verntallat, quien
acababa de dar otra prueba de sus
propósitos de pacificación, Sala atizó cuanto pudo el incendio de la
discordia, con el espíritu fanático y
demagógico de los
revolucionarios
natos". (VICENS, J., 1978, p. 143).
Una divisió paral.lela a la que Vi-

eens fa entre els treballadors deis
segles XIX-XX: els obrers i "la patulela" o "els miserables", earacteritzats per la subversivitat. Ell aposta,
com en els remenees, peí primer
grup.
La Sentencia Arbitral és la culm i n a d o de l'obra emancipadora de
Ferran II. És, d'altra banda, l'element básic, que permet obrir una
nova época de prosperitat al camp
cátala. "És indubtable que els pagesos catalans entraren a l'Edat
Moderna Iliures de tota servitud i
que grades a llur Ilibertat el camp
cátale conegué una época de pau I
prosperitat".
(VICENS, J., 1967, p.
282). La Sentencia permet, dones,
e l " . . . nacimiento de un nuevo orden
jurídico en el camp del Principado,
el mismo que, manteniéndose
inquebrantable durante más de cuatro siglos, había de probar, con el
esplendor dado a la agricultura catalana, el acierto del Rey Católico
en otorgarlo y la justicia
constitucional de sus disposiciones".
(VICENS, J., 1978, p. 266). A m b Vicens s'havia avanpat molt en el coneixement de les vicissituds del conflicte remenpa, pero hi havia diversos aspectos a matisar o subvertir.
És el que faran fonamentalment
dos autors: Fierre Vilar i Eva Serra.

La necessária revisíó
Al comengament de la década
deis anys 60 es tr&dueix al cátala
l'obra d'un autor que hauria de resultar decisiu pels estudisd'história

Panorámica de la
Valí d'En Bas.
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de Catalunya: es tracta de Pierre
Vilar i la seva Catalunya dins f'Espanya moderna. Vilar ocupa el lloc
que havia deixat Vicens a m b la seva mort prematura. Introduí una
sólida metodología marxista i a m plia les mires de la nostra historiografía. Del conflicte remenpa, que
tracta en la gran introducció histórica que va fer at seu tema concret
d'investigació, en reprén l'estudi
económico-social i perfecciona alhora les análisis económiques deis
antecedente de les revottes.
Vilar es fará una pregunta que
havia esdevingut un tópic en l'análisi historiográfica de la Revolució
francesa: revolta de la prosperitat o
de la miseria? La seva resposta és:
"... de totes dues, sens dubte". {VILAR, P., 1966, p. 168). Els vencedora serán, de fet, les capes benestants de la pagesia, a les quals afavoriria la Sentencia Arbitral. Pierre
Vilar insistirá també en un aspecte
que ja Vicens havia tractat: la no
considerado de la revolta del segle
XV c o m a "guerra nacional". Pero el
punt fonamental, i amb el qual connectará Eva Serra, és la manifestad o deis resultats de la Sentencia de
Guadalupe. Es remarca la subsistencia de Iligams senyorials i s'accepta la tesi de la consolidado d'una
pagesia forta després de 1486, pero puntualitza que aquesta no sorgeix de tota la pagesia en Iluita sino
deis triomfadors, de la part benestant en conflicte {"El trlomi, percompromís, de la revolució agraria catalana del segle XV, a profit d'una
massa important de pagesos benestants —no de tots els pagesos—, lia
constitu'ít una forta pagesia, una de
les mes solides d'Europa,
"quasipropietéria",
bé que pagui encara
drets feudals i respecti les formes
de les tradicions feudals". (VILAR,
P., 1966).
La interpretado de Vilar era fruit
d'una análisi a consciéncia del material publicat fins el moment. Les
investigacions sobre documentad o inédita, conjuntados amb l'análisi deis treballs impresos, portaran
a una revlsió mes aprofundida de
les conseqüéncies de la Sentencia.
Será una historiadora catalana dedicada a l'estudi de l'época moderna la que emprendrá aquest replantejament: Eva Serra. En un deis
seus treballs escriu, d'entrada: "Els
historiadors han valorat sempre en
termes exciusivament positius per
ais pagesos les disposicions de la
famosa Sentencia. Ara i ací, pero,
ens toca relativitzar la visió excessivamenttriomfalista
de les clausules
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de l'esmentada Sentencia". (SERRA,
E., 1980, p. 35; vegeu també SERRA, E., 1986, pp. 215-216). La relativització-revisió és feta a tres nivells, que s'interrelacionen i, ádhuc,
es determinen. Primerament es recalca que els conflictes remenees
son mes revoltes pageses que no
pas d'una part de la pagesia. Aquest
fet permetria entendre millor l'aixecament de Pere Joan Sala, personatge maltractat per tota la historiografía anterior. "L'adtiesió pagesa ais Sala —escriu Eva Serra—, al
meu entendre, cal atribuir-la no a
l'acció repressiva generalitzada
i
sense discriminacions
practicada
peílloctinent—com
opinava Vicens
i Vives—, sino a l'adhesió a un pro-

grama pagés que integrava el rebuig global al sistema feudal". (SERRA, E., 1980a, p. 18). Elsegon nivell
és la demostració de la persistencia
del sistema feudal després de Guadalupe. Allá s'hi reafirma, es recompongué el sistema {"La Sentencia, dones, cal analitzar-la en la
seva doble vessant de
liquidado
d'un conjunt de drets
personáis,
pero de ratificado deis drets depenents de la térra i, per tant, és també el maro jurídic de recomposició
del régim feudal cátale després de
les guerres pageses del XV. (SERRA, E., 1980b, p. 37); i així, tota la
legíslació i jurisprudencia posterior
a la Sentencia t é c o m a finalitat la
defensa del sistema que aquesta

REMENCES

BIBLIOGRAFÍA
BALAGUER, Víctor, Bellezas de la
de Cataluña, v. I, Barcelona, Imp, de
Ramírez, 1853; Historia de Cataluña
Corona de Aragón, v. lil, Barcelona.
de Salvador Mañero, 1862.

Historia
Narciso
y de la
Librería

B A R C E L O , Miquel, RIQUER, Borja de, i UCELAY DA CAL, Enric, " S o b r e la historiografía
catalana" (pp. 68-73) a L'Aven<;). n" 50, juny
1982.
BOFARULL, Antonio de. Historia crítica (civil
y eclesiástica) de Catalunya, v. VI, Barcelona. Juan Aleu y Fugarull ed., 1877.
BRENNER, Robert, "Agrarian class structure and economic development in preindustrial Europe" (pp. 30-75) a Past and p r e sent. n ' / O , 1976.

ratifica. En conseqüéncia, arribem
al tercer nivel! del qual parlávem, és
a dlr, la revisió del fet de considerar
que el camp cátala viu després de
1486 una etapa d'harnnonia total.
No tots ets pagesos estigueren d'acord amb la Sentencia i, en conseqüéncia, la conflictivitat continua. A
un nivell d e globalitat, persistí el
sistema d'explotació feudal i, per
tant, la Iluita de classes, Toposició i
l'enfrontament antifeudals.

Per concloure
L'obra d'Eva Serra marca un
punt destacat en la historia del c o n flicte remenga. Pero de la contesa i
de tots els aspectes que afecten la
pagesia, remenpa i no remenga, tot
just en tenim un coneixement sumari. La historia és una ciencia en
continua revisió. Les análisis actuáis, de les quals n'hi ha unes mostres en aquest número de la Revista
de Girona, es circumscriuen, básicament, a territoris concrets (la Selva, la Garrotxa, etc.), i, com tradicionalment, a la Catalunya Vella, tot
i que després de les investigacions
de Paul Freedman —que posen de
manifest que la Catalunya Nova no
fou la mítica térra de Ilibertat que
se'ns havia presentat— també caldrá estendre els estudis entorn del
conflicte a aquella zona. A mes,
pero, de les análisis concretes sobre els remenees a Catalunya, cal
fer un altre pas, tot seguint la tradició deis Hinojosa, Piskorski i Vicens:
integrar els coneixements sobre les
revoltes a Catalunya dins el marc
de les Iluites a nivell europeu, en el

período de la primera gran crisi del
feudalisme, en els segles XIV i XV.
És en aquest sentit que un treball
com el de Robert Brenner (1976),
amb les matisacions que calgui,
resulta molt valuós.
Des del segle XIX fins a l'actualitat el coneixement sobre el conflicte remenpa ha anat millorant, i
molt. Quantitativament, per l'acumulació evident d'estudis; qualitativament, per la introducció de noves
técniques de treball i de nous plantejaments teórics. Les concepcions
ideológiques que han acompanyat
tes interpretacions históriques deis
autors també han variat, sovint en
relació amb els canvis político-socials que es vivien. Aqüestes concepcions de vegades han estat massa determinants; tant, que per a
conéixer una historia ens cal conéixer préviament l'historiador (/s). A
Catalunya, malauradament, els estudis sobre historiografía son gairebé inexistents. Aprofundir-hi, permetrá d'entendre millor la nostra
historia i els homes que se n'han
ocupat, és a dir, els que l'han escrita.

CANAL i MORELL, Jordi, "Francesc de Verntallat i els historiadors catalans del segle
dinové" {pp. 9-11) a L'Olotí, n" 364, 28 agost 1986.
MONSALVATGE, Francisco, Col.lección Diplomática del condado de Besalú, v, III (t. XIII
de les Noticias históricas...), Olot, Imp. y Lib.
de J. Bonet, 1906.
PELLA i PORGAS. José, Historia
delAmpurdén, Barcelona, LUIH Tasso y Serra Imp.,
1883.
RIQUER. Borja de. Llig.t Regionalista: la burgesia catalana I el nacionalisme
(1898-1904),
Barcelona, ed. 62, 1977.
ROVIRA i VIRGILI, Antom. Historia Nacional
de Catalunya, Barcelona, ed. Patria. 1931 {v.
VI), 1934 (V. Vil).
SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio, España, un
enigma histórico, v. II, Barcelona, e. EDHASA, 1973".
SERRA i PUIG. Eva, "El régim feudal cátala
abans i després de la sentencia arbitral de
G u a d a l u p e " (pp. 17-32) a Recerques, n" 10,
Barcelona, e d . Curial, 1980^; "El régim senyorlal: recomposició del sistema feudal' (pp.
35-41)a/-'Ai'efTp, n° 26, abril 1980''; "Per una
cronología i i n t e r p r e t a d o d e la crisi del segle
XVII" (pp. 214-246) a Terra, treball i propielat.
Classes agraries i régim senyorial oh Pairos Catalans, Barcelona, ed. Crítica-Centre de Treball i D o c u m e n t a d o , 1986.
SOLDEVILA, Ferran, Historia de Catalunya,
V. II, Barcelona, ed. Alpha, 1935.
VALLS i TABERNER, Ferran i SOLDEVILA,
Ferran, Historia de Catalunya, v. II, Barcelona, e d . Selecta, 1968^.
VICENS i VIVES, Jaume, Ferran II i la ciutat
de Barcelona,
1479-1516, v. I, Barcelona,
Tipografía E m p o r i u m , 1936; Obra dispersa,
V. I, Barcelona, ed. Vicens Vives, 1967; Noticia de Catalunya. Barcelona, ed. Destino,
1975^; Historia de los remansas (en el siglo
XV), Barcelona, ed. Vicens Vives, 1978.

Jordi Canal és estudiant ct'História.

VILAR. Pierre. Catalunya dins l'Espanya
derna, V. II, Barcelona, e d . 62, 1966 ,

mo-

Q
Revista de Giiona

463

S'ha completat la reedició

L'ARQUITECTURA
MEDIEVAL
DE
L'EMPORDA
de
JOAN BADIA I HOMS
Ha aparegut el volum ll-B i
últim, amb una Addenda
que actualitza l'obra amb
la relació de noves
troballes, restauracions en
curs, etcétera.

DIPUTACIÓ DE GIRONA
Servei d'Estudis, Documentado i Informació
Pujada de St. Martí, 5-Apartat de Correus 11-17080 GIRONA

