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E

l terme “crisis” del títol d’aquest
seminari és deliberadament ambigu per
tal d’incloure dins la revisió tant les
crisis alimentàries i de mortalitat epidèmica
premodernes com l’anomenada Crisi de la
Baixa Edat Mitjana. Des de E. Labrousse i W.
Abel s’han postulat múltiples relacions entre el
clima, d’una banda, i els “trends” econòmics de
cicle mitjà-llarg i les crisis de cicle curt, de
l’altra. Si l’Òptim Climàtic Medieval hauria
afavorit la llarga etapa de creixement de
l’economia europea, del 800 al 1200, la Petita
Edat de Gel s’ha considerat un factor decisiu en
el desencadenament d’algunes de les principals
manifestacions de la Crisi del segle XIV: la fam
de 1315-1321 al nord d’Europa i la Pesta Negra.
En el cicle curt, l’evolució de la producció
cerealista i del preu del gra s’han relacionat
mecànicament amb episodis climàtics extrems:
hiverns freds i plujosos i sequeres estivals,
responsables de la pèrdua de les collites.
L’actual
desenvolupament
de
la
Paleoclimatologia, afavorit pels estudis de la
dendrocronologia, dels glaciars i de l’activitat
dels volcans, amb reconstruccions més fines de
les temperatures mitjanes, i els darrers avenços
en el coneixement de les conjuntures i crisis
medievals –especialment en l’àmbit de la
Mediterrània occidental– permeten replantejar
les relacions entre clima i economia sobre unes
bases més fermes. En aquest nou context, els
historiadors es mouen entre dos pols: des del
determinisme climatològic més extrem fins a la
prudència dels qui prefereixen no creuar les
fronteres de les seves respectives especialitats:
la història mediambiental i la història
econòmica. A l’entremig alguns historiadors,
més agosarats, han creuat la “línia” de separació
entre disciplines per a emfatitzar el pes dels
factors ambientals en l’origen de les crisis
agràries, la carestia, la fam i la pesta.

