RESENHA BIBLIOGRÁFICA (*)•
BARATIER (E.) . — La demographie provençale du XIIIe au XV/
siècle. Paris. S. E. V. P. E. N. École Pratique des Hautes
Études. Centre de Recherches Historiques. VIe section. Coleção "Demographies et sociétés".
Um cálculo, mesmo aproximativo, da importância numérica das
populações é necessário para se compreender os acontecimentos políticos, econômicos e sociais. Para a época medieval não existem registros civis, uma estimativa demográfica parece impossível. Entretanto, certas fontes (lista de "fogos", livros de impostos, lista de
homens que prestam homenagem ou participam da assembléia municipal) fornecem elementos interessantes e permitem preencher, de
certa maneira, essas lacunas.
No -quadro geral da Provença, no sudeste da França, nos atuais
departamentos de Bôcas do Ródano, Var, dos Baixos-Alpes, dos Alpes Marítimos e no "Arrondissement" do Alto do Vaucluse, o
autor esforçou-se em procurar sistemàticamente êsses documentos
do XIII ao XVI século. Após ter estudado com precisão o valor demográfico dêsses textos, agrupou os resultados em quadros distribuindo as comunidades por bailios e vicariatos. Esses quadros, preciosos para o cálculo dos recursos humanos duma localidade ou duma circunscrição regional, permitem igualmente um cálculo muito
aproximativo da população provençal entre 1315 a 1471 (anos favoráveis, em que os números de "fogos" reais são conhecidos em
quase tôdas as aglomeraões da região) . Para certas cidades é possível traçar curvas exatas que mostram uma evolução demográfica
minuciosa durante dois séculos. Em nível mais elevado, comparando êsses resultados com os do Antigo Regime, obtem-se precisões
sôbre a evolução geral da população provençal e sôbre as diferenças regionais que as caracterizam. Mapas e gráficos esquematizam
claramente essa transformação do XIII século até a Revolução.
Essa obra, além' dos dados numéricos que fornece sôbre a população medieval das comunidades provençais, tem igualmente um
interêsse metodológico. Comenta e discute o valor demográfico de
certos documentos e mostra a maneira como utilizá-los.
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G IOFFRE (Domenico).
Gênes et les foires de change de Lyon a
Besançon. Paris. S. E. V. P. E. N. École Pratique des Hautes Études. Centre de Recherches historiques. VIe section.
Coleção "Affaires et gens d'affaires".
O objetivo principal dêste livro é o de estudar a participação
dos mercadores e do capital genovês na atividade financeira e mer(•). — Solicitamos dos Srs. Autores e Editôres a remessa de suas publicações
para a competente resenha bibliográfica (Nota da Redação).

