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Il·lustració del díptic: “Jeux et déguisements: la culture folklorique au sein de la culture urbaine” (Histoire du Graal de Robert de Borron, vers1280, b.n.).

Organitzat pel Grup de Recerca consolidat i Unitat Associada al CSIC «Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval» 
(2014SGR1154), la Institució Milà i Fontanals (CSIC), el Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica de 
la Universitat de Girona) i els projectes de recerca coordinats, «Crédito y mercado de la tierra en el mundo rural y en las 
pequeñas ciudades de la Cataluña nororiental de los siglos XIV y XV» (HAR2014-54205-C2-2-P) i «La coyuntura económica 
y demográfica en Cataluña a fines de la época medieval: análisis crítico de los indicadores fiscales y financieros» (HAR2014-
54205-C2-1-P).

Coordinadors: Lluís To Figueras, Pere Orti Gost i Pere Verdés Pijuan
Lloc de realització: Facultat de Lletres de la UdG (Pl. Ferrater Mora 1, Girona)
Horari: Divendres a les 11 h

21 d’octubre de 2016
Alejandro MARTÍNEZ GIRALT (Universitat de Girona), Per què estudiar la noblesa medieval al segle 
XXI? L’exemple dels vescomtes de Cabrera

11 de novembre de 2016
Josep TORRÓ ABAD (Universitat de València), Moros de la terra. Els camperols musulmans del regne de 
València (s. XIII-XVI)

16 de desembre de 2016
Íñigo MUGUETA MORENO (Universidad Pública de Navarra), Comprando la Historia en Steam: las 
representaciones sociales del medievo en los videojuegos y su utilidad didáctica

20 de gener de 2017
David CARVAJAL DE LA VEGA (Universidad de Valladolid), Crédito e instituciones en Castilla a fines de 
la Edad Media

17 de febrer de 2017
Amanda RICHARDSON (University of Chichester), Medieval Deer Parks and English National Identity

10 de març de 2017
Jordi BOLÒS MASCLANS (Universitat de Lleida), El paisatge és una font que pot ajudar a conèixer la 
història d’un país?

21 d’abril de 2017
Maria Giuseppina MUZZARELLI (Università di Bologna), Il velo in Occidente: tradizione, produzione, 
interpretazione di una prescrizione da parte delle donne alla fine del Medioevo

12 de maig de 2017
Judicaël PETROWISTE (Université Paris Diderot), De l’usage du marché en histoire médiévale

Aquest cicle forma part de la programació de la matèria “Noves tendències en els estudis del món medieval”, del Màster en Recerca en Humanitats.
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