Balaguer, 1996-2020: 25 anys de reflexió i aportació
científica sobre el nostre passat medieval. Al llarg del
darrer quart de segle Balaguer ha centrat les trobades
amb què renovar l’estudi de l’edat mitjana. Precisament, durant aquest temps s’ha anat consolidant una
ciència històrica centrada no pas en els fets històrics o
en les grans explicacions globals sinó en la incidència
sobre els homes i dones que, des del protagonisme o
des de l’anonimat, foren els veritables protagonistes
de la història. Després de dos anys d’aturada pandèmica, la represa de les trobades a Balaguer sembla el
marc adient per reflexionar sobre quina edat mitjana
ens acompanya en la recerca i en la divulgació, és a
dir, sobre la història medieval i nosaltres.
BEQUES D’ASSISTÈNCIA
Tots els participants joves poden beneficiar-se dels
ajuts oferts per l’Associació d’Historiadors de la
Corona d’Aragó (HISCOAR) i per la Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM). Bases i procediment a les respectives pàgines web:
www.hiscoar.org

Direcció i Coordinació
Flocel Sabaté, Catedràtic d’Història Medieval a la Universitat
de Lleida
Maite Pedrol, Directora de l’Arxiu Comarcal de la Noguera
Secretaria tècnica
Gemma Carnisé, Universitat de Lleida
Gestió
Jordi Oronich, Gerent del Consell Comarcal de la Noguera.
Mario Gené i Manel Rivas, Arxiu Comarcal de la Noguera
Assistència tècnica
Maria L. Carrera, Fernando Ruchesi, Sergi Tella

Preu inscripcions: 25€ (inclou participació a les sessions,
certificat d’assistència, desplaçament en autocar i dinar de
curs el dia de la sortida).
Curs inclòs dins del programa de formació de l’Institut de
Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida. Els mestres i professors podran convalidar el certificat a través de
l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de
Lleida.
Inscripció: Enviar correu electrònic amb les dades personals
a: medieval@historia.udl.cat; per telèfon: 973 703152.

www.medievalistas.es

Informació:
OFERTA ESPECIAL HOTEL
CRIST DE BALAGUER

SANTUARI SANT

Tots/es els/les assistents al congrés gaudiran d’un
preu especial en el seu allotjament a l’Hotel Santuari
Sant Crist de Balaguer.
Per a més informació i obtenir el codi amb el descompte cal escriure a: medieval@historia.udl.cat

Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals
“Espai, Poder i Cultura”. medieval@historia.udl.cat, 973
703152, www.medieval.udl.cat. Arxiu Comarcal de la Noguera: 973 443056, acnoguera.cultura@gencat.cat
Totes les sessions teòriques es duran a terme a la sala d’actes del Consell Comarcal de la Noguera (Balaguer).

Ho organitza:

Amb la col·laboració de:

Càtedra d’estudis medievals del Comtat d’Urgell
XXV Curs d’estiu-Reunió científica del
Comtat d’Urgell

LA HISTÒRIA MEDIEVAL
I NOSALTRES

Balaguer, 11, 12 i 13 de
juliol de 2022

Dilluns 11 de juliol de 2022

Dimarts 12 de juliol de 2022

9.00h INAUGURACIÓ de la trobada científica.

08.30h TREBALL DE CAMP. Visita a càrrec de Xavier
Mora (Universitat Autònoma de Barcelona).

09.00h PONÈNCIES. Presideix Joan J. BUSQUETA
(Universitat de Lleida)

Concentració davant de la Seu del Consell Comarcal
de la Noguera. Sortida en autocar per a visitar: Monestir de Santa Maria de Vallverd i Tragó de Noguera.

Cristina JULAR (Consejo Superior de Investigacio-

9.30h PONÈNCIES. Presideix: Flocel SABATÉ
(Universitat de Lleida).
Paul FREEDMAN
(Yale University), Jaume
Caresmar i l'Edat Mitjana a través de la Carta al
Barón de La Linde

go y la Querella de las Mujeres.
Pausa-cafè
David IGUAL (Universidad de Castilla-La Mancha),
¿Cifras?¿Personas?¿Estructuras? La historia económica medieval y sus dilemas.

Antoni RIERA (Universitat de Barcelona), Les
crisis alimentàries i les polítiques públiques de
proveïment.

José Antonio JARA FUENTE (Universidad de Castilla-La Mancha), Requerir de amistad. Las emociones
como motores de relaciones y construcciones políticas en la Baja Edad Media castellana.

Jaume AURELL (Universidad de Navarra), La
narración històrica entre la semántica y la semiótica.

Pausa-cafè

18.00h TAULA RODONA L’edat Mitjana a l’escola
i a l’institut, amb Joaquim PRATS (Universitat de
Barcelona), Francesc ALAMON (Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida), Jaume CORTADA (Centre de Recursos Pedagògics
del Segrià), Antoni BARDAVIO (Camp d'Aprenentatge de la Noguera) i Marissa JOVELL (IES Els
Planells d'Artesa de Segre).
Debat

comprender un archivo nobiliario medieval.

Comillas), Isabel la Católica, la teología del mecenaz-

Pausa-cafè

16.00h DIÀLEG Història global a partir del llibre
L’edat Mitjana, la primera globalització?, amb Antoni FURIÓ (Universitat de València) i Hermenegildo FERNANDES (Universidade de Lisboa).

nes Científicas, Madrid), De las huellas a los hechos:

María del Mar GRAÑA CID (Universidad Pontificia

Andrea GAMBERINI (Università degli Studi di
Milano Statale), Il Leone pelato. Brescia e il governo veneziano nelle immagini di un codice di privilegi (sec. XV)

Debat

Dimecres 13 de juliol de 2022

14.00h Dinar de curs a Balaguer (trasllat dels participants a la seu del curs en autocar).
16.00h DIÀLEG Història de l'art medieval al segle XXI.
De l'estil a la funció i viceversa, amb Eduardo CARRERO (Universitat Autònoma de Barcelona) i Alberto
VELASCO (Universitat de Lleida).
Debat
Pausa-cafè
18.00h TAULA RODONA L’edat Mitjana i el patrimoni
que ens envolta, amb Joan SANTACANA (Universitat
de Barcelona), Nayra LLONCH (Universitat de Lleida),
Francesc CANOSA (director de La Mira), Carme
ALÒS (Museu de la Noguera) i Jesús SAURET
(Col·legi Episcopal - Universitat de Lleida).
Debat

Debat
16.00h DIÀLEG La Arqueología Medieval, veinte
años más tarde: pervivencias y renovaciones, amb
Jorge EIROA (Universidad de Murcia) i Helena KIRCHNER (Universitat Autònoma de Barcelona).
Debat
Pausa-cafè
18.00h TAULA RODONA L’edat Mitjana, un espai
lúdic imaginari?, amb Juan F. JIMÉNEZ (Universidad
de Murcia), Darío ESPAÑOL (Universidad de Murcia), Enric CALPENA (Catalunya Ràdio - Sàpiens) i
Aymat CATAFAU (Université de Perpignan)-Via Domitia.

Debat i clausura

