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VIII Congrés d’Història Moderna
de Catalunya
«Catalunya i el Mediterrani»
Jaume Dantí i Riu
Coordinador de la Secció Departamental d’Història Medieval,
Història Moderna, Paleografia i Diplomàtica
Universitat de Barcelona

Sra. Elvira Mata, directora general en funcions del Museu Marítim de
Barcelona, Sr. Domènec Espriu, vicerector de Recerca de la Universitat
de Barcelona, Sr. Ricardo Piqueras, degà de la Facultat de Geografia i
Història, senyores i senyors, companys i amics.
Inaugurar aquest nou Congrés d’Història Moderna de Catalunya,
el vuitè, és un goig i alhora un repte. Un goig perquè significa poder
complir amb el desig que va impulsar els membres del Departament
d’Història Moderna a convocar aquell primer congrés, l’any 1984, que
havia de ser el començament d’una trajectòria en la qual periòdicament
hi hagués una nova celebració, una trobada dels modernistes catalans i
de fora, que permetés presentar i debatre la recerca que es realitzava.
Primer cada quatre anys i després cada cinc, s’ha assolit fins avui aquell
difícil objectiu. La persistència és un valor en si mateixa, ja que alhora
mostra el compromís del Departament, ara Àrea, d’Història Moderna
de fer arribar a la resta del món universitari i a la societat en general els
resultats d’un treball que fa avançar el coneixement sobre la història de
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tat i el volum de la recerca en l’àmbit de la història moderna, que des
de fa algunes dècades ha deixat de ser aquell període fosc situat entre
l’època medieval i la contemporània.
Goig, doncs, però també repte per aconseguir que aquesta edició
del Congrés sigui tan reeixida com les anteriors. En aquest sentit, no
podem deixar de recordar que en les anàlisis bibliomètriques sobre les
citacions en treballs d’història moderna en l’àmbit peninsular, les referides als textos recollits a les actes dels nostres congressos ocupen un
lloc capdavanter. En tot cas, les prop de vuitanta comunicacions, més
les ponències i conferències que formen el programa d’enguany, superen
amb escreix les d’algunes convocatòries anteriors i de ben segur que
quan es publiquin tornaran a ser de consulta i referència obligada.
Pel que fa al tema del Congrés, si bé en la primera convocatòria es va
deixar sense precisar per afavorir que tingués major cabuda, ja que es
tractava d’una posada al dia tan àmplia com fos possible, en les convocatòries posteriors les temàtiques han posat l’èmfasi en línies de recerca
que es considerava oportú d’enfortir o en alguns aniversaris històrics
que podien ser motiu d’una renovada atenció als fets i als seus contextos.
La decisió de dedicar aquest vuitè congrés a Catalunya i el Mediterrani
sorgeix de la inqüestionable significació que aquest espai de relació ha
mantingut durant els segles moderns, resultat d’unes arrels que s’enfonsen en l’antiguitat i la comprensió de les quals des d’aleshores fins al
moment present és indispensable per interpretar la història de Catalunya i del conjunt peninsular. Un espai estratègic entre Europa, Àsia i
Àfrica, de connexió entre Orient i Occident, que si en el passat llunyà
acabava als pilars d’Hèrcules, a l’època moderna enllaçava amb el món
atlàntic fins a les Índies occidentals. És oportú de recordar en aquest
moment el professor Fernand Braudel quan, en referir-se al segle xvi,
afirmava que «el Mediterrani continuava sent econòmicament actiu i ho
seria al llarg de l’època moderna», com de fet ho era si ens referíssim als
àmbits polític o cultural. En aquest context, Catalunya participava
d’aquella activitat i aquell dinamisme, amb les variacions pròpies de les
diferents conjuntures, lluny d’aquella imatge tan negativa que oferia la
frase de l’historiador Pi i Arimon, a mitjan segle xix, «Barcelona depuso
el cetro del Mediterráneo», i així deixava de tractar el segle xvi.
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L’estudi sobre la història del Mediterrani ha evolucionat cap a nous
enfocaments i ha superat tant les visions excessivament homogeneïtzadores pròpies d’una perspectiva sobretot occidental, com les que, contràriament, subratllaven la fragmentació i la confrontació. La recerca
més recent per a l’època moderna, però que també es fa extensiva fins
al present, posa l’èmfasi en l’intercanvi i la circulació, en les interdependències de tot ordre, en la mobilitat i els efectes dels contactes personals entre societats prou diferents, tal com reflecteix la síntesi que
sobre la historiografia ha fet fa poc la professora Brigitte Marin en el
Dictionnaire de la Mediterranée.
Així doncs, l’interès per la recerca sobre el món mediterrani està
fora de tot dubte si ens fixem en el nombre d’institucions i de centres
vinculats a diferents universitats, per exemple el TELEMMe (Temps,
Espaces, Langages, Europe Méridionale-Méditerranée) de la Universitat d’Aix-Marseille, al qual pertany la nostra conferenciant d’avui, o el
Laboratorio di Storia Marittima e Navale de la Universitat de Gènova,
en el qual participa el professor que impartirà la conferència de clausura del Congrés. Interès que també es reflecteix en universitats del nostre
llevant peninsular, en són un bon exemple el màster «Història i identitats de la Mediterrània occidental (segles xv-xix)», en el qual participem conjuntament amb les universitats de València, Alacant i Jaume
I de Castelló, o el Grup de Recerca Consolidat «Grup d’Estudis d’Història de la Mediterrània Occidental», de la nostra Àrea d’Història Moderna. Si se’m permet, com a mostra encara més concreta justament
acaba de sortir l’últim número de la nostra revista Pedralbes, el 38, del
2018, amb el dossier «El món mediterrani a l’època moderna». I no
podem oblidar tampoc la tasca d’altres institucions com ara el Museu
Marítim de Barcelona, que en el seu àmbit de recerca disposa de l’Observatori Permanent d’Història i Cultura Marítima de la Mediterrània
en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, o l’Institut Europeu
de la Mediterrània, amb seu també a la ciutat.
El Congrés es proposa, doncs, estudiar i aprofundir tot el que manifesta una certa relació de Catalunya amb el món mediterrani al llarg
de l’època moderna, així com tots els factors que intervenien en els
diferents nivells de vinculació, molts d’ells amb importants precedents
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medievals. En la mesura que aquell mare nostrum apropava més que no
pas separava els territoris del seu entorn, el congrés també té l’objectiu
d’incorporar els estudis que faciliten l’anàlisi comparativa, la importància de determinades transferències o la diferent incidència de l’anomenat gir atlàntic. En aquest sentit, teníem un interès especial, que ara ja
és agraïment, per la participació de col·legues d’universitats italianes i
franceses que ens podien aportar aquesta perspectiva. Amb aquest eix
de fons, el Congrés es proposa tractar temàtiques que van des del paisatge històric i el risc natural, fins als aspectes polítics entorn dels poders, les fronteres i les identitats, les relacions entre el món rural i el
món urbà, els aspectes socials en els quals la família i les seves xarxes
tenien una incidència especial, les transferències i circulacions personals i culturals, i l’àmbit de les vivències i les creences religioses. Tot i
l’existència d’un marc comú, es proposen una diversitat de perspectives
que han de permetre encabir la pluralitat de línies de recerca que en
aquests moments es desenvolupen amb resultats ben significatius.
Aquesta és també una característica dels nostres congressos: propiciar que hi hagi una àmplia participació assegurant la intervenció dels
principals especialistes com a conferenciants, ponents i presidents de
cadascuna de les seccions, així com la dels comunicants, professors i
investigadors de diferents universitats, la dels professors de secundària
que malgrat les dificultats mantenen viva la seva recerca, i la d’altres
investigadors que realitzen el seu treball de manera independent o entorn de museus i centres d’estudis. De la mateixa manera, entre els assistents valorem especialment la presència d’alumnes de grau i de màster i la de doctorands, ja que el congrés també ha de ser un important
mitjà de formació.
Finalment, un congrés com aquest només és possible si hi ha una
àmplia col·laboració. Des de l’Àrea d’Història Moderna de la UB volem
expressar el més sincer reconeixement i agraïment a les entitats que ens
han donat el seu suport: la Facultat de Geografia i Història, el Vicerectorat de Recerca, el Museu Marítim de Barcelona, que avui ens acull, la
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, la Fundació Noguera,
la Universitat Rovira i Virgili, l’Ateneu Universitari Sant Pacià, la Dipu
tació de Barcelona, la Fundació Privada Mútua Catalana. I un agraïPedralbes, 39 (2019), 7-11, issn: 0211-9587, doi: 10.344/pedralbes2019.39.1
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ment particular al Dr. Enric Tormo, del Departament de Disseny i
Imatge de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, que,
un cop més, ha acceptat de fer l’encàrrec als seus alumnes de dissenyar
tot el material gràfic del congrés; la proposta seleccionada ha estat la de
Sandra Bossoms Mesa. I encara volem manifestar un agraïment molt
especial als voluntaris, per la seva dedicació a la preparació que ha fet
possible que avui tot estigui a punt i per la disponibilitat i l’entusiasme
amb què afronten els diferents encàrrecs per als propers dies. Sense ells
el repte seria impossible.
Finalment, moltes gràcies a tots els congressistes, a tots els assistents, sigui quina sigui la seva condició, amb el desig que aquestes jornades siguin ben profitoses per a tots.
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