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A les darreres dècades l’interès per la reconstruc-
ció del clima des de la fi de l’Antiguitat ha generat 
un volum sense precedents de dades, especialment 
a les latituds septentrionals del continent euroasià-
tic. Basant-se en la combinació de diferents tipus de 
proxies (glaciològics, geològics, biològics), els 
paleoclimatòlegs han identificat una sèrie de cicles 
climàtics, els límits cronològics dels quals encara 
avui són objecte de discussió. D’altra banda, la 
disponibilitat de reconstruccions cada vegada més 
fines de les temperatures mitjanes han portat a 
reconsiderar el paper del clima en les crisis 
alimentàries (fams i caresties) i, en general, en 
l’agricultura premoderna. En aquest nou context, 
paleoclimatòlegs i historiadors es mouen entre dos 
pols, des del determinisme climatològic extrem fins 
a la prudència dels qui prefereixen no creuar les 
fronteres de les seves especialitats: la història 
mediambiental i la història econòmica. A l’entremig 
alguns historiadors, més agosarats, han creuat la 

línia de separació entre disciplines i s’han obert a 
reconsiderar el pes dels factors mediambientals en 
l’origen d’algunes crisis agràries i alimentàries i en 
la difusió de certes epidèmies.

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE DE 2021

9.45 h  
Obertura
Joan Roca, director del MUHBA
10.00 h 
Pseudohistòria contra el canvi climàtic 
o del neodeterminisme climàtic en la Història
Pere Benito i Monclús, Universitat de Lleida  
10.30 h 
El clima escrito en los árboles: 
reconstrucciones dendroclimatológicas 
del último milenio en Cataluña
Isabel Dorado Liñan, Universidad Politécnica 
de Madrid 

11.00 h  
El clima en un model explicatiu complex de la 
crisi de subsistència preindustrial: una peça clau, 
una peça més
Pol Serrahima Balius, Universitat de Lleida 
11.30 h 
Pausa
12.00 h  
El clima en les crisis alimentàries que afectaren 
Barcelona durant la Petita Edat de Gel (ss. XIV-XVI)
Joan Maltas Montoro, Universitat de Lleida
12.30 h  
Clima, metròpolis i crisi agrària a finals del 1700: 
Pulsió Maldà, producció d’olives i subministrament 
d’oli a Barcelona (aprox. 1753-1798)
Gabriel Jover, Universitat de Girona
13.00 h 
Debat general
13.30 h 
Cloenda

CASA DE L’AIGUA DE LA TRINITAT NOVA
c. Garbí, 2
Presencial amb reserva prèvia al web del MUHBAalguns historiadors, més agosarats, han creuat la 

Anvers: fragment del plànol Plan de Barcelone ou est marqué 
le camp de l’armée du Roy qui en fait le blocus depuis le juliet 1713..., 
AHCB-02905
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