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Lluch Bramon, Rosa
Desde el año 2003 soy profesora de este Departamento de Historia Medieval, Paleografía y
Diplomática, antes lo había sido del Departamento de Historia e Instituciones Económicas
de la UB. También he impartido docencia en la Facultad de Letras de la Universidad de
Girona, donde defendí la tesis doctoral en 2003. Mis principales investigaciones tratan
sobre el mundo rural en la Cataluña bajomedieval, especialmente sobre los remensas: la
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.
Muy directamente relacionado con estos temas, he trabajado también sobre el hábitat y la
organización del espacio agrario, la organización y funcionamiento de los señoríos feudales
y las contabilidades medievales. Asimismo también he investigado sobre la asistencia a los
pobres en los siglos XIV y XV, centrándome en la Almoina del Pan de la Seo de Girona, una
institución caritativa que repartía pan entre los pobres de la ciudad..
Des de l'any 2003 sóc professora d’aquest Departament d'Història Medieval, Paleografia i
Diplomàtica, abans ho havia estat al Departament d'Història i Institucions Econòmiques de
la UB i a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, on vaig defensar la tesi doctoral
el 2003. Les meves recerques principals tracten sobre la pagesia catalana baixmedieval,
especialment sobre els remences: la servitud, la llibertat, la incidència dels mals usos, la
diferenciació econòmica i social entre la pagesia, el conflicte remença i la guerra, la
resolució del conflicte, etc. Molt directament relacionat amb això he treballat també sobre
l'hàbitat i l’organització de l’espai agrari, l’organització i funcionament de les senyories
feudals i les comptabilitats medievals. Així mateix també he investigat sobre l’assistència
als pobres als segles XIV i XV, centrant-me en l'Almoina del Pa de la Seu de Girona, una
institució caritativa que repartia pa entre els pobres de la ciutat.
rosalluch@ub.edu
Barcelona
Barcelona
Spain
934037936
• Desp./Office: 1041
• Hor. de desp./Office hours: Dijous/Jueves/Thursday 13:00-14:00h
• Web:
• Pub.: “Remences pauvres, remences riches: les inégalités économiques (Vieille Catalogne,
XIV-XVI)”, Schiavitù e servaggio nell’economia europea, secc. XI-XVII, XLV Settimane di
Studi, Firenze, Firenze University Press, 2014: 175-184.”Tot pensant en el conflicte
remença, reflexions i propostes”, Estudis d’història agrària, 25 (2013): 29-46."Els comptes
d’una senyoria feudal: els llibres de l’Almoina de Girona", E. SAGUER; G. JOVER; H.
BENITO, Comptes de senyor, comptes de pagès: les comptabilitats en la història rural,
Girona, Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, Universitat de Girona,
2013: 15-30.“Las dotes y la diferenciación campesina: una aproximación a partir de la
exacción servil del matrimonio”, A. FURIÓ; F. GARCÍA-OLIVER (eds.), Pautas de consumo y
niveles de vida en el mundo rural medieval, Valencia, Universidad de Valencia, en prensa.
“El conflicte remença fins a 1486”, A. CASALS (coord.), Revisió historiogràfica de Jaume
Vicens i Vives, Barcelona, Galerada-Universitat Catalana d’Estiu, 2010: 59-78.“La firma
d’espoli forçada”, Els capítols matrimonials. Una font per a la història social, Girona,
Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, Universitat de Girona, 2010: 47-52.
“La renta de la tierra de una parroquia gerundense (siglos XIV y XV)”, Edad Media. Revista
de Historia, 11(2010): 235-262.“De nuevo sobre los mansos bajomedievales catalanes”, La
Corona de Aragón en el centro de su historia 1208-1458. Aspectos económicos y sociales,
Zaragoza, Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2010:
89-108.CONGOST, R.; GIFRE, P.; JOVER, G.; LLUCH, R., “Que mostrin els títols… Una
relectura de les reivindicacions remences i de la Sentència Arbitral de Guadalupe”, Dels
Capbreus al registre de la propietat. Drets, títols i usos socials de la informació a Catalunya
(segles XIV–XX), Girona, Universitat de Girona, 2008: 113-144.Els remences. La senyoria de
l’Almoina de Girona als segles XIV i XV, Girona, Universitat de Girona, 2005.

