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Dijous, 15 de desembre del 2011 

Sessió de matí 

09.30 h Recollida de dossiers i programa. Presentació del 
seminari.

10.00 h  Prof. Pierre Guichard (Universitat de Lió ii  –                   
Le Lumière)
En al-Andalus: les armées, la guerre et les rapports 
militaires avec les chrétiens

11.30 h   Dr. antonio constán nava (Universitat d’Alacant)
Ficción cultural y política al servicio de la resistencia 
cultual mudéjar: la obra de Ibn as-Sabbâh 

12.45 h  Prof. Xavier Ballestín navarro (Universitat de 
Barcelona)
Navegació i guerra a la Mediterrània occidental a l’alta 
Edat Mitjana: de Sunyer II, comte d’Empúries, fins Abd ar-
Rahman b. Muhammad b. Al-Rumahis, amir al-bahr 

Sessió de tarda 

16.30 h  Prof. antonio MalPica cuello (Universitat de Granada)
Huellas de conflictos y de unas relaciones a orillas del 
Mediterráneo

17.45 h  Prof. ivana ait (Universitat de Roma. La Sapienza)
Aspetti dei rapporti commerciali di Roma con il Magreb 
fra xi e xii secolo

19.00 h Debat del col·loqui.

Divendres, 16 de desembre del 2011

Sessió de matí 

09.30 h Prof. rafael cóMez raMos (Universitat de Sevilla)
Pedro i  de Castilla, mecenas de la interculturalidad entre 
la Cristiandad y el Islam

11.15 h  Prof. susana calvo caPilla (Universitat Complutense 
de Madrid)
“Dios no ha engendrado”: la polémica anticristiana a 
través de la arquitectura andalusí

12.30 h  Prof. José vicente caBezuelo PlieGo (Universitat 
d’Alacant)
Segregación social y complementariedad económica de 
los mudéjares en la sociedad valencia bajomedieval

Sessió de tarda 

16.00 h Prof. María Jesús viGuera Molins (Universitat 
Complutense de Madrid)
Conflictos en crónicas árabes

17.30 h  Prof. José enrique lóPez de coca castañer (Universitat 
de Màlaga)
El drama del cautiverio en la frontera entre Castilla y 
Granada

19.00 h  Taula rodona

20.00 h Conclusions del viii Seminari de Cultura Escrita i Visual 
“Josepa Arnall Juan”

20.30 h a 21 h. Concert de clausura: Magister Petrus (Pepe 
Luna –cítola / llaüt àrab–; Meritxell Genis –fídula / violí–; 
Mauricio Molina  –direcció / adufe / pandero / riqq / daff–)

Programa 

L’assistència i l’avaluació donen dret al reconeixement d’un crèdit de 
lliure elecció de la UdG, la UB i la UAB.

Lloc de realització:
Sala de Graus. Facultat de Lletres. Universitat de Girona (Pl. Ferrater 
Mora, 1 - 17071 Girona)

Preu de la matrícula:
10 €. Feu constar el vostre nom i cognoms i “VIII Seminari de cultura 
escrita i visual ‘Josepa Arnall i Juan’” en l’ingrés al compte de la 
Universitat de Girona:  2100 8332 21 2300032486

Més informació:
Secretaria de l’Institut de Recerca Històrica, Facultat de Lletres. Plaça 
Ferrater Mora, 1 - 17071 Girona. Tel (+34) 972 418 945. dir.irh@udg.
edu

Directors:
M. Elisa Varela-Rodríguez i Gerardo Boto Varela (Universitat de Girona)

Secretaria: M. Esperança Correu

 


