DISCURS DE CLOENDA DEL 5è CONGRÉS
D’HISTÒRIA MODERNA DE CATALUNYA
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Maria dels Àngels Pérez Samper

Excm. i Magnífic Senyor Rector,
Excm. Senyor Vicerrector,
El proppassat dilluns inauguràvem el Congrés d’Història Moderna de
Catalunya a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans i avui divendres celebrem la cloenda en aquest solemne saló del Paranimf de la nostra Universitat, la Universitat de Barcelona. D’aquesta en sorgí ara fa vint anys el
projecte i avui finalitza la seva cinquena edició: “La societat catalana.
Segles XVI-XVIII. Identitats, Conflictes, Representacions”.
És per a nosaltres un motiu especial de goig el poder concloure aquí la
nostra tasca, com a símbol del nostre agraïment a la institució que acull el
nostre treball quotidià i també aquestes reunions que amb caràcter extraordinari, però amb una periodicitat ja establerta i mantinguda, ens han anat
convocant en el decurs de dues dècades.
Per a un departament petit com és ara el nostre, el Departament
d’Història Moderna, en nom del qual tinc l’honor de parlar, com a actual
Directora, el projecte d’organitzar aquesta sèrie de Congressos dedicats a
fomentar i difondre els estudis d’Història Moderna de Catalunya, és un
gran repte, un repte compromès.
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Però a la vegada una important oportunitat de reflexionar i de treballar
conjuntament, tractant d’avançar en el camí docent i investigador, tractant
de connectar de manera más àmplia i intensa amb altres professors d’altres
universitats, amb altres estudiosos, amb els nostres alumnes i, en definitiva, amb tota la societat, per a respondre les demandes que se’ns fan des de
múltiples instàncies i a les quals ens devem.
Representa un moment de recapitulació de la tasca desenvolupada en
els darrers anys i l’ocasió d’orientar en una bona direcció els nostres projectes i treballs cara als propers anys.
El professor James Casey de la Universitat d’East Anglia, a Norwich,
la Gran Bretanya, historiador de reconegut prestigi, gran coneixedor de la
història del regne de València en el segle XVII, que ha dedicat també molt
de temps a la història del regne de Granada, gran especialista en història
social, sobretot en la història de la família, i que recentment ha publicat un
important llibre de síntesi, ens donarà en la seva conferència interessants
orientacions per a desenvolupar noves línies d’investigació en el camp de
la història de la societat catalana.
Han estat uns dies intensos, plens, molt productius en si mateixos, els
resultats dels quals s’aniran desvetllant amb el pas del temps, la immediata publicació de les actes que ens ajudarà a repensar tot allò que hom ha
dit i que posarà els treballs a disposició de la comunitat acadèmica i de tots
els interessats, i en darrera instància, els nous treballs de professors i alumnes que es derivaran d’aquesta trobada.
En un moment que a la Universitat s’obren noves perspectives i horizonts volem estar presents, més que mai, amb les nostres idees, el nostre
esforç i il.lusió.
La realitat ja assolida, el millor exemple de la qual és aquest mateix
Congrés que avui finalitza, i la voluntat de continuar és el que oferim a la
comunitat universitària i en definitiva a la societat catalana, a això ens
comprometem davant les autoritats acadèmiques, l’Excel.lentíssim. i Magnífic Senyor Rector Joan Tugores, el Excm. senyor Vicerrector Salvador
Claramunt i davant tots vostès.
Hem acabat la tasca del Cinquè Congrés, però ens anima saber que ha
estat un esglaó més en el si d’una llarga tasca en comú, una tasca que
prosseguim dia a dia, curs a curs, i d’aquí a uns pocs anys tornarem a
organitzar una nova convocatòria d’un altre Congrés d’Història Moderna
de Catalunya.
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Agraïm tot l’ajut i tot el recolzament que hem rebut de moltes persones i institucions.
En primer lloc de tots els congressistes que han participat activament en
aquesta trobada, especialment els becaris i voluntaris que tant han treballat.
També tots els que d’una o altra manera ho han fet possible:
Institut d’Estudis Catalans
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Diputació de Tarragona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament d’Igualada
Consell Comarcal de l’Anoia
Universitat de Barcelona
Fundació Abat Oliva
Però permetin-me que per a finalitzar aquestes breus paraules torni a
l’inici i agraeixi de nou especialment l’ajut rebut de la Universitat de Barcelona i sobretot la confiança que sempre diposita en nosaltres, el Departament d’Història Moderna.
A la vetlla ja de les festes de Nadal rebin tots en nom del Departament
la felicitació més cordial i els millors desitjos per al proper Any Nou 2004.

