La societat medieval conviu i depèn dels animals. Els
necessita per a les tasques agrícoles i per proveir de
matèries primeres la producció artesanal; per la
cacera senyorial i per l’ostentació dels grups socials
poderosos; per basar l’alimentació i per convertir-la
en via de gradació social; per expressar el simbolisme
religiós i fins i tot per proveir d’imatges mitjançant les
quals canalitzar la crítica vers la mateixa social. Es
compressible que els manescals atenguessin els animals i que tota la població es ressentís si les epidèmies afectaven als animals. Atesa aquesta amplitud, és
comprensible que l’estudi dels animals s’obri pas
entre les vies de renovació historiogràfica.
La sociedad medieval convive y depende de animales.
Los necesita para las tareas agrícolas y para proveer
de materias primas con que abastecer la producción
artesanal; para la cacería señorial y para la ostentación de los grupos sociales poderosos; para abastecer
la alimentación y para convertirla en una vía de gradación social; para expresar el simbolismo religioso y e
incluso para proveer de imágenes con que criticar la
misma sociedad. Es comprensible que los albéitares
atendieran los animales y que toda la población se
resintiera si las epidemias afectaban a los animales.
Dada esta amplitud, es comprensible que el estudio
de los animales se abra paso entre las vías de renovación historiográfica.

Preu inscripcions: 50€ (tarifa general), 40€ (tarifa jubilats),
30€ (tarifa estudiants), 25€ (tarifa jubilats Aules de la Gent
Gran), 25€ (tarifa assistents III Winter School i VI International
Medieval Meeting Lleida 2016).
-Inclou participació a les sessions, certificat d’assistència, desplaçament en autocar i dinar de curs el dia de la sortida.

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

Inscripció: Enviar correu electrònic amb les dades personals a
medieval@historia.udl.cat o bé per telèfon: 973 703152
Informació:
Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals
“Espai, Poder i Cultura”. Espai 1.02 de l’edifici Rectorat.
Universitat de Lleida. Plaça de Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida.
medieval@historia.udl.cat, 973703152, www.medieval.udl.cat

ELS ANIMALS
A L’EDAT MITJANA

Tel.: (555) 555 55 55

Arxiu Comarcal de la Noguera. Plaça dels Comtes d’Urgell,
6. 25600 Balaguer (Lleida). acnoguera.cultura@gencat.cat,
973 443056
Seu del curs: Consell Comarcal de la Noguera, carrer d’Àngel
Guimerà, 28-30. 25600 Balaguer (Lleida).
BEQUES D’ASSISTÈNCIA PER A ESTUDIANTS
Beques de la Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM).
Els socis matriculats menors de 30 anys podran aspirar a les
beques de 150€ ofertes per la SEEM.
Bases i procediment a la pàgina web www.medievalistas.es.
BECAS DE ASISTENCIA PARA ESTUDIANTES

Direcció
Flocel Sabaté, Catedràtic d’Història Medieval a la Universitat
de Lleida
Maite Pedrol, Directora de l’Arxiu Comarcal de la Noguera

Becas de la Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM).
Los socios matriculados menores de 30 años podrán aspirar a
las becas de 150€ ofrecidas por la SEEM.

Secretaria
Josep Baldillou, Gerent del Consell Comarcal de la Noguera
Mario Gené, Arxiu Comarcal de la Ngouera
Gemma Carnisé, Universitat de Lleida

Bases y procedimiento en la página web www.medievalistas.es

Assistència técnica
Sandra Cáceres, Albert Cassanyes, Robert Cuellas, Joan
Montoro, Antonio Porcheddu, Guillem Roca, Rogerio Tostes

Ho organitza:

BALAGUER, DEL 29 DE JUNY A L’1
DE JULIOL DE 2016
Hi col·labora:

Programa
Dimecres 29 de juny de 2016

Dijous 30 de juny de 2016

Divendres 1 de juliol de 2016

Seu del Consell Comarcal de la Noguera

Sortida de treball de camp. Visita a càrrec de
Francesc Fité (Universitat de Lleida).

Seu del Consell Comarcal de la Noguera

09.00h Inauguració de la trobada científica
09.30h Primera sessió. Presideix: Flocel
Sabaté (Universitat de Lleida).
Gerhard Jaritz (Central European University,
Budapest), Humans and Animals in the Medieval
World: Relations, Boundaries, and Blurrings

09.00h Concentració davant de la Seu del Consell
Comarcal de la Noguera. Sortida en autocar per a
visitar: Cubells, Foradada, Monestir de Santa
Maria de Salgar i Alòs de Balaguer.Dinar de
curs a Alòs de Balaguer.

09.00h Quarta sessió. Presideix: Karen
Stöber (Universitat de Lleida).
Philip Slavin (University of Kent), Landscapes
of Animal Diseases in the British Isles in the Later
Middles Ages

Kathleen Walker-Meikle (University of
York), The Perils and Pleasures of Medieval Pets

Carmel Ferragud Domingo (Universitat de
València), La cura de cavalls (menescalia), gossos i
ocells de caça: entre la literatura específica i la seua
assistència mèdica.

Pausa-cafè

Pausa-cafè

Nelida Mampel (Universidad Nacional de
Cuyo, Mendoza), La convivencia doméstica: animales en casas regias

Cristina Lucero (Universidad Nacional de
Cuyo, Mendoza), Notas sobre el simbolismo religioso animal durante la Edad Media

Antonio Malpica (Universidad de Granada),
Los animales y las plantas en los tiempos medievales. El reino de Granada como espacio agrícola y
ganadero

Hugo Basualdo (Universidad Nacional de San
Juan), Animalidad y simbología en el Libro de las
Maravillas
16.00h Cinquena sessió. Presideix: Francesc Fité (Universitat de Lleida).

16.00h Segona sessió. Presideix: Joan J.
Busqueta (Universitat de Lleida).
Ricardo Córdoba de la Llave (Universidad
de Córdoba), El uso de materias primas de origen
animal en la actividad productiva
Antoni Riera (Universitat de Barcelona), La
carn a l'edat mitjana, un aliment polèmic
Pausa-cafè
Joan Santanach (Universitat de Barcelona),
“E puis capola-ho bé”: presència de la carn als
receptaris catalans medievals

16.30h Presentació de les actes de les edicions
anteriors de la trobada científica, Formes de Convivència a l’Edat Mitjana i La formació de la personalitat a
l’Edat Mitjana, a càrrec de Joan Biscarri (Universitat
de Lleida, Ajuntament de Balaguer).
Al finalitzar la sessió, retorn amb l’autocar cap a
Balaguer.

Maria Isabel Montoya (Universidad de Granada), La caza en las obras literarias
Junko Kume (Tokyo University of Foreign
Studies), Donde viven los monstruos. Miradas desde
el rincón
Pausa-cafè
Mónica Ann Walker Vadillo (University of
Oxford), De los Bestiarios a los Márgenes: Los
Animales en la Miniatura de la Baja Edad Media

Al finalitzar la sessió es lliuraran els certificats als assistents

