
LA SEU D’URGELL
Del 18 al 20 de juliol de 2022

LECTURA I INTERPRETACIÓ DE PERGAMINS MEDIEVALS

L’objectiu principal del curs és realitzar una aproximació a la vida quotidiana de l’edat mitjana mitjançant la pràctica de la lectura i la interpre-
tació de textos (paleografia i diplomàtica), a partir de fons documentals d’arxius, especialment dels de l’Alt Urgell i Andorra. Ens acostarem al 
món de la mort, de les relacions familiars, dels oficis, del comerç i dels contractes agraris a través de les tipologies documentals més caracterís-
tiques (testaments, inventaris, capítols matrimonials, heretaments, establiments emfitèutics, compravendes, donacions, etc.).
Atesa l’extensió cronològica que abraça el curs, es veurà més d’un tipus d’escriptura i l’evolució que segueixen diferents sistemes de datació 
i diverses abreviatures i grafies, així com diferents tipus documentals. L’objectiu, en aquest sentit, és l’adquisició dels recursos i les tècniques 
bàsiques per a una correcta lectura i interpretació dels textos d’aquells temps.
La diversitat documental ens permetrà extreure informacions de gran interès per a diversos àmbits d’estudi, com la història local, la història 
de les mentalitats, la genealogia, les lleis, l’estructura i organització de la societat o les relacions de propietat, entre d’altres. L’anàlisi històrica 
dels documents es complementarà amb una contextualització geogràfica, la qual cosa permetrà posar-los en relació amb les restes culturals, 
arquitectòniques i naturals de l’entorn.

Observacions: L’organització facilita el transport per a la sortida a Andorra.

Llengües d’impartició: Català i castellà 

Coordinació: Núria Preixens Vidal (Departament d’Història de la UdL)

Equip docent: Joan J. Busqueta Riu (UdL), José María de Francisco Olmos (Universitat Complutense de Madrid), Carles Gascón Chopo (Institut d’Estudis Comarcals 
de l’Alt Urgell), Gabriel Ramon Molins (UdL), Lluís Obiols Perearnau (Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell) i Núria Preixens Vidal (UdL)

Durada: 20 hores

Espai: Centre Cultural les Monges i Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. La Seu d’Urgell
Preu: 55,34 € estudiants, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta
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Patrocinen:



INFORMACIÓ I MATRÍCULA

La matrícula es realitzarà per correu electrònic.

Envieu-nos a estiu@udl.cat  la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici del curs.
Tots els cursos tenen places limitades. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els 
cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions. 
Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui 
possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar 
l’import pagat.

Per a més informació sobre la Universitat d’Estiu: 

Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ de Jaume II, 71
25001 Lleida

973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

PROGRAMA 
Dilluns 18

José María de Francisco
09.00-11.00 h  Lliçó inaugural: Cuestiones cronológicas y problemas de datación en la documentación medieval.

Núria Preixens 
11.30-13.30 h Iniciació a la paleografia tractant documents de l’àmbit familiar: testaments, capítols matrimonials, inventaris de béns i aniversaris, etc. (I)

Núria Preixens 
16.00-19.00 h Iniciació a la paleografia tractant documents de l’àmbit familiar: testaments, capítols matrimonials, inventaris de béns i aniversaris, etc. (II)

Dimarts 19 
Joan J. Busqueta 

09.00-11.00 h  Sessió pràctica de paleografia. Documents de l’àmbit econòmic: fires i mercats, heretaments, compravendes, donacions, establiments 
emfitèutics, etc. (I)

11.30-13.30 h Sessió pràctica de paleografia. Documents de l’àmbit econòmic: fires i mercats, heretaments, compravendes, donacions, establiments 
emfitèutics, etc. (II)
Gabriel Ramon

16.00-19.00 h Línies d’investigació i possibles estudis a partir de la documentació econòmica. 

Dimecres 20 
Núria Preixens  

08.30 h  Sortida de la Seu d’Urgell en direcció a Andorra.
09.00-10.15 h 

Visita a l’Arxiu Nacional d’Andorra.
11.00-12.00 h Visita a la Casa de la Vall, la Biblioteca Nacional i la nova seu del Consell General d’Andorra.
12.00-13.00 h 

Visita a l’església romànica de Santa Coloma i a l’Espai Columba.

13.00 h Retorn a la Seu d’Urgell.
Carles Gascón i Lluís Obiols 

16.30-18.30 h Visita a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i lliçó de cloenda: La documentació municipal de la Seu d’Urgell durant l’edat mitjana.
Núria Preixens 

18.30-19.00 h Exercici d’avaluació.


