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Programa: 

 

DIMECRES, 13 DE JULIOL DE 2005 

Consell Comarcal de la Noguera 

 

9.00 h: Lliurament de credencials 

9.30 h: Inauguració del Curs 

10.00 h: Primera sessió. Presideix i modera: Dr. PAULINO IRADIEL, catedràtic de la 

Universitat de València. 

· Dr. Jean FLORI, catedràtic d´investigació del Centre National des Recherches 

Scientifiques (Poitiers): Ethique chevaleresque et idéologie de croisade. Diversité et 

évolution des motivations des chevaliers. De la « Reconquista » à la « Croisade » 

· Dr. André VAUCHEZ, catedràtic emèrit de la Université Paris X-Nanterre: Les 

transformations de l'Eglise et de la vie religeuse en Occident aux Xie et XIIe siècles 

· Dr. Pierre GUICHARD, catedràtic de la Université de Lyon: Les structures socio-

politiques avant la Reconquête 

 

Debat 

 

16.30 h: Segona sessió. Presideix i modera : Dr. CÉSAR GONZÁLEZ, catedràtic de la 

Universidad del País Vasco/Euska Herriko Unibersitatea 

· Dr. Gabriel MARTÍNEZ-GROS, catedràtic de la Université de Paris VIII-Saint Denis: 

Les échanges culturels entre Islam et Occident : reflexions sur la notion d'emprunt 

· Dra. Maribel FIERRO, investigadora científica de l´Instituto de Filología del Consejo 



Superior de Investigaciones Científicas (Madrid): Los almorávides y los andalusíes 

· Dr. Georges MARTIN, catedràtic de la Université Paris IV-Sorbonne: Primerísimos 

textos cristianos sobre la toma de Valencia por Rodrigo del Campeador 

 

Debat 

 

DIJOUS, 14 DE JULIOL DE 2005 

Ciutat de Balaguer 

 

9.00 h: Tercera sessió. Balaguer, la transició de la civilització islàmica a la comtal 

 

Visita guiada al Museu Comarcal de la Noguera i recorregut pel recinte històric de la 

ciutat de Balaguer per Carme ALÒS, directora del Museu Comarcal de la Noguera 

 

Visita guiada a l'excavació arqueològica de les restes islàmiques de la ciutat de Balaguer 

al Pla d'Almatà per Marta MONJO, directora de les excavacions arqueològiques 

 

Dinar de curs al Santuari del Sant Crist de Balaguer 

 

Tornada en autocar a la seu del Consell Comarcal de la Noguera 

 

18.30 h: Quarta sessió. Presideix i modera: GASPAR FELIU, catedràtic de la 

Universitat de Barcelona. 

· Dr. Carlos LALIENA, catedràtic de la Universidad de Zaragoza: La conquista feudal 

en el valle medio del Ebro: escenarios locales 

· Dr. Prim BERTRAN, professor titular de la Universitat de Barcelona: El comtat 

d'Urgell i la conquesta de Balaguer 

· Dr. Iñaki MARTIN VISO, prfessor de la Universidad de Salamanca: “Capere vel 

populare”. Formación y desarrollo de una frontera feudal entre el Duero y el Tajo 

(siglos XI-XII) 

 

 

DIVENDRES, 15 DE JULIOL DE 2005 

Consell Comarcal de la Noguera 

 

9.30 h: Cinquena sessió. Presideix i modera: Dr. Esteban SARASA, professor titular de 

la Universidad de Zaragoza. 

· Dra. Dolors BRAMON, professora titular de la Universitat de Barcelona: El concepte 

de gihad, un dels més controvertits de l'Islam 

· Dr. Luis GARCÍA-GUIJARRO, professor titular de la Universidad de Zaragoza: 

Iglesia y proceso expansivo peninsular. De la campaña de Barbastro a la de Tarragona 

(1064-1089) 

· Javier PÉREZ-EMBID, categràtic de la Univesidad de Huelva: Monacato y Reforma 

en los siglos XI y XII  

Debat 

 

16.30 h: Sisena sessió. Presideix i modera: Dr. Antoni RIERA, catedràtic de la 

Universitat de Barcelona. 

· Dr. Joseé Enrique RUIZ-DOMÈNEC, catedràtic de la Universidad Autònoma de 

Barcelona: Reflexiones para dotar de sentido el siglo XII 



· Dr. Joaquín LOMBA: Pensamiento musulmán y judío en el nordeste peninsular y su 

influjo en Europa 

 

Debat  

 

20.00 h: Sessió d'avaluació 

20.30 h: Sessió de clausura. 

 

 

Directors: Flocel Sabaté i Maite Pedrol  

 

Publicació: Flocel Sabaté (dir.), Balaguer, 1105: cruïlla de civilitzacions, Pagès Editors, 

Lleida, 2007 
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· “Cappere vel populare”. Formación y desarrollo de una frontera feudal entre el Duero 

y el Tajo (siglos XI-XIII), Iñaki Martin Viso, p. 177 

· Iglesia, consolidación de los poderes seculares y proceso expansivo en el oriente 

peninsular. De la campanya de · Barbastro (1064) a la de Tarragona (1089). Luis 
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· El monacato y la reforma en el siglo XII. Javier Pérez-Embid, p. 241 

· Pensamiento musulmán y judío en el nordeste peninsular y su influjo en Europa. 
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· La conquista de Balaguer en 1105: una perspectiva global. José Enrique Ruiz-

Domènec 

 

DEBATS 

 

· Identitat cristiana, p. 307 

· Identitat musulmana, p.319 
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