Curs d'Estiu Comtat d'Urgell
XIII Curs d'estiu - Reunió Científica Internacional:
Idees de pau a l'Edat Mitjana
(Balaguer, 2, 3 i 4 de juliol de 2008)

Programa:
DIMECRES 2 DE JULIOL DE 2008
Seu del Consell Comarcal de la Noguera (Balaguer)
9.00 h. Lliurament de credencials als participants
9.30 h. Acte inauguració
10.00 h. Conferència inaugural: Dr. Federico MAYOR ZARAGOZA, president de la
“Fundación Cultura de Paz”.
10.45 h. Primera sessió
Presideix i modera: Dr. Paul FREEDMAN, catedràtic a la University of Yale
· Dr. Hervé MARTIN, catedràtic emèrit a la Université Rennes Haute-Bretagne (Rennes
II).
Les prédicateurs des XIIIè-XVè siècles : des agents de paix dans les cités, dans les
royaumes et dans la chrétienté?
· Dr. Michel SÉNELLART, catedràtic a l’École Normale Supériéure. Lettres et
Sciences Humaines (Lyon). L’idée de paix dans les traités du gouvernement du prince
au XIIIe siècle *
· Dr. Dominique BARTHÉLEMY, catedràtic a la Université de Paris – Sorbonne (Paris
IV). Paix de Dieu et pacification, au XIè siècle dans les Gaules *

* NOTA: Conferències amb traducció simultània al català
Debat
16.30 h. Segona sessió
Presideix i modera: Dr. Jean-Pierre BARRAQUÉ, catedràtic a la Université de Pau et
des Pays de l'Adour.
· Dr. Nicolas OFFENSTADT, professor titular a la Université Paris Panthéon Sorbonne (Paris I). Comment on fait la paix à la fin du Moyen Age dans le royaume de
France*
· Dr. Bruno DUMÉZIL, professor titular a la Université Paris- Nanterre (Paris X). 'Ubi
est pax et caritas, ibidem est Dei pietas': paix de Dieu et paix des hommes dans les
royaumes barbares (VIe-VIIe siècle) *
· Dr. Thomas DESWARTE, professor titular a la Université de Poitiers. Guerra y paz
litúrgica en la España de los siglos XI-XII
* NOTA: Conferències amb traducció simultània al català
Debat
DIJOUS 3 DE JULIOL DE 2008
9.00 h. Tercera sessió
Sortida en autocar davant la seu del Consell Comarcal de la Noguera.
Visita guiada per Dolors DOMINGO: Les relacions de frontera (segles XI-XII)
- Sant Llorenç de Montgai: de “hisn” a castell.
- Baronia de Sant Oïsme: ocupació de la frontera.
- Camarasa: una vila estratègica.
Dinar de curs a Camarasa
Tornada en autocar a la seu del Consell Comarcal de la Noguera
16.30 h. Quarta sessió
Seu del Consell Comarcal de la Noguera (Balaguer)
Presideix i modera: Dr. Rafael PEINADO, professor titular a la Universidad de Granada
· Dr. Adam J. KOSTO, catedràtic a la University of Columbia. Idees de pau a la
Catalunya medieval: el cas dels convenis feudals
· Dr. Francisco FRANCO, catedràtic a la Universitat d’Alacant. La noción de paz en el
pensamiento islámico y su plasmación en al-Andalus
· Dra. María José CANO, professora titular a la Universidad de Granada. El concepto de
paz en el judaísmo hispano
DIVENDRES 4 DE JULIOL DE 2008

Seu del Consell Comarcal de la Noguera (Balaguer)
9.00 h. Cinquena sessió
Presideix i modera: Dr. José CABEZUELO, professor titular a la Universitat d’Alacant
· Dr. Luís Miguel DUARTE professor titular de la Universidade do Porto. “A cavalaria
contra a razão”. Os grandes debates sobre a guerra no Portugal tardomedieval
· Dr. Stéphane PÉQUIGNOT, professor titular a l’École Pratique des Hautes Études
(Paris). La paz como perpetuo proyecto? Un examen de la diplomacia real catalanoaragonesa (ss. XIII-XIV)
· Dr. François FORONDA, professor titular a la Université Paris Panthéon-Sorbonne
(Paris I). La práctica confederativa en Castilla. Ideario de paz y mecanismos de
pacificación
16.00 h. Sisena sessió
Presideix i modera: Dr. Claude CAROZZI, catedràtic a la Universitat Provence - Aixen-Provence.
· Dr. Raimondo MICHETTI, catedràtic a la Università Roma 3. Francesco d’Assisi e le
pace tra mito e storia
· Dr. Andrea ZORZI, professor titular a la Università degli studi di Firenze. Pace e
conflitti nelle città comunali italiane
· Dr. Tomàs DE MONTAGUT, catedràtic a la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).
Acords i empreses de guerra a Catalunya (s. XI-XVI)
20.00 h. Sessió d’avaluació

