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servidumbre, la libertad, la incidencia de los malos usos, la diferenciación económica y
social entre el campesinado, el conflicto remensa y la guerra, la resolución del conflicto, etc.
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pobres en los siglos XIV y XV, centrándome en la Almoina del Pan de la Seo de Girona, una
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