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La Història dels Països Catalans a la Sirga 

 
El passat 5 de juny, Josep Maria Salrach, catedràtic d’història 
medieval a la Universitat Pompeu Fabra, ens acompanyà per a 
presentar-nos dues publicacions que, tot i el seu caràcter prou 
diferenciat, tenen com a punt en comú la perspectiva de construir un 
coneixement històric tenint present el marc territorial dels Països 
Catalans. D’aquesta manera, l’autor ens presentà primer el llibre La 
formació dels Països Catalans, publicat per la UOC, remarcant que es 
tractava d’una obra amb una clara voluntat divulgativa amb 
l’objectiu de fer entenedor el procés d’expansió catalana en el període 
medieval, amb tota la seua complexitat, i l’incipient procés de 
formació d’una identitat col·lectiva comuna. Tot seguit, Josep Maria 
Salrach ens presentà la monumental Història agrària dels Països 
Catalans,   en la que ha participat com a autor i coordinador dels 
diversos volums.  Aquesta obra col·lectiva de quatre volums, tres 
d’ells ja publicats, recull els avenços assolits  pels historiadors del 
món rural i agrari d’arreu dels Països Catalans en la seua tasca 
investigadora, presentant-los d’una manera planera i plantejant els 
mecanismes que expliquen el desenvolupament agrari i rural d’una 

manera global al llarg del temps. La publicació d’aquesta obra, doncs, mostra la maduresa de la 
historiografia catalana en aquest àmbit i l’alt nivell assolit pels estudis dedicats al sector agrari i al món 
rural a casa nostra.  
 

Presentació del llibre: La tempestuosa mar blava.  
Una aproximació als conflictes de la Mediterrània. 

 
Ramon Usall i Santa és un  lleidatà nascut a Barcelona l'any 1977, llicenciat en Sociologia i doctorand en 
història, ha estat sempre un militant compromès de l'esquerra independentista. Actualment és professor 
d'història a l'ensenyament secundari. Ha estat vinculat a diferents organismes de cooperació per el 
desenvolupament i les relacions internacionals i és autor dels següents llibres: "Algèria viurà! França i la 
guerra per la independència algeriana, 1954-1962" (UPV, 2004), "Un món en blau i grana. El Barça d'Eric 
Castel" (Pagès Editors, 2004); coautor del llibre "De l'esperança al desencís. La transició als Països 
Catalans" (El Jonc, 2006) i col·laborador de diverses publicacions i revistes.  
 
Durant la presentació l'autor ens va acompanyar a fer un viatge en el qual es recorren els diferents països 
de la riba del Mediterrani. La primera part del viatge són els països del Magrib, destacant a cada lloc les 
causes històriques, polítiques i socials que estan a la base dels conflictes més importants que tenen lloc en 
aquests països i que també contenen les claus de la resolució. Vam exposar l'herència colonial, el conflicte 
del Sàhara Occidental i d'Algèria. 
 
Seguint el recorregut del llibre arribem al Pròxim Orient, Israel i Palestina. Després explorarem els països 
de l'Europa mediterrània, la divisió de Xipre, Turquia i el Kurdistan com a conflicte nacional més 



destacat. El recorregut ens porta cap els Balcans, capítol importantíssim per conèixer algunes de les 
causes dels conflictes bèl·lics del segle XX. La complexitat i la diversitat cultural i religiosa d'aquest 
territori l'han exposat múltiples confrontacions civils però també a èpoques de fraternal convivència. 
 
El viatge segueix per la ribera nord de la Mediterrània sembla que viu una calma privilegiada i aparent. 
L'autor ens proposa també analitzar alguns dels conflictes latents que tenen sovint expressions violentes. 
L'ascens de l'ultra dreta i el racisme, que amenaça Europa amb la implantació del feixisme a través de 
l'adopció de les seves propostes polítiques per part dels governs occidentals. Altres conflictes de 
naturalesa diferent a l'Europa occidental són l'emergència de les nacions sense estat i els moviments de 
resistència global recent estrenats.  
 
Aquest llibre és un assaig històric-polític del Mediterrani, aquesta àrea té unes característiques que li són 
comuns, les migracions constants i la militarització de l'espai. Ha estat en aquest marc geopolític on s'han 
desenvolupat els conflictes més importants de la contemporaneïtat. I és indubtable que, el Mediterrani, el 
percebem com a frontera econòmica entre el nord 
ric i el sud pobre, i cultural, punt de confrontació 
entre l'orient i l'occident. Tanmateix el llibre fa una 
aposta arriscada i valenta per la convivència, 
entenent la Mediterrània, també com un espai 
basat en el respecte dels drets humans, la 
disminució de les desigualtats econòmiques, el dret 
a l'autodeterminació dels pobles, i el respecte a les 
diferències culturals. 
 
Aquest llibre ha rebut el primer premi d'assaig Abu 
Bakr concedit per l'Ajuntament de Tortosa, l'any 
2006 
 

Presentació del llibre "COM és possible un tomb pels 
 límits de la democràcia mediàtica". Laika Soyuz. 

 
Els autors i impulsors de la campanya Com és possible? vingueren a presentar-nos el llibre 
que recull les experiències i les reflexions entorn les dificultats en que es troben immersos 
nombrosos col·lectius a l'hora d'accedir als mitjans de comunicació. En el llibre es troben 
algunes claus que ens ajudaran a superar aquest dèficit democràtic. Es troben en entre els 
mitjans poc accessibles les ràdios locals dependents dels districtes com el cas de Ràdio 
Gràcia que està actualment en discussió. 
 

 

 
 

La Sirga – Llibreria en moviment 
 
 


