
Organitza

Col·labora

Col·labora

Amb el suport de

17:45h. Taula rodona dels/les ponents

18:30h. Tancament de la jornada

17:30h. Pausa

Rosa Lluch Bramon és Doctora en Història per 
la Universitat de Girona i Professora Titular 
d'Història Medieval al Departament d'Història i 
Arqueologia de la Universitat de Barcelona. És 
especialista en el món rural medieval català, 
especialment en conflicte remença, els masos, 
la renda, les relacions entre senyors i pagesos i 
l'impacte del feudalisme sobre les persones no 
privilegiades. Per això, també ha dedicat 
recerques a Mir Geribert i a la implantació del 
feudalisme a les terres del Penedès.

1 d’octubre de 2022

09:45h. Benvinguda i inauguració de la 
jornada

09:30h. Acreditacions

10h. Context social i polític de la Catalunya 
del segle XI, a càrrec de Josep Maria 
Salrach i Marès

Josep Maria Salrach i Marès és catedràtic 
d'Història medieval a la Universitat Pompeu 
Fabra. És professor emèrit de la Universitat 
Pompeu Fabra i també ha exercit la docència 
a la Universitat de Barcelona, a l'Istituto 
Internazionale di Storia Economica Francesco 
Datini de Prato (Itàlia), a l'École des Hautes 
Études en Sciences Sociales de París i a la 
Université Paris Diderot (Paris 7). Com a 
investigador medievalista, s'ha especialitzat 
en història social i del poder a l'alta edat 
mitjana. També ha dirigit obres col·lectives, 
com la Història de Catalunya (6 v.) i la Història 
Universal (10 v.). És autor de diversos llibres 
d'història medieval.

11h. Pausa

José Enrique Ruiz-Domènec és catedràtic 
d’Història medieval a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Destaca la seva formació a l'escola 
historiogràfica francesa coneguda com l’école 
des Annales, on va rebre el mestratge de 
Jacques Le Goff i Georges Duby. Ha estat 
professor visitant a les universitats de Gènova i 
Poitiers. Ha impartit cursos de doctorat a 
l’Institut Europeu d’Estudis Humanístics de 
Florència. Entre les seves nombrosíssimes 
publicacions, destaquen els assajos sobre la 
història Catalunya, Castella i Europa; sobre el 
feudalisme, les dones (medievals), els 
personatges (id) i la novel·la de cavalleria. És un 
gran divulgador, amb una visió històrica 
transversal del passat al present. Col·labora en 
diversos mitjans de comunicació, com ara la 
televisió, o els suplements culturals de La 
Vanguardia i El País Semanal.

11:30h. La casa comtal de Barcelona al segle 
XI, a càrrec de José Enrique Ruiz-Domènec

Xavier Esteve i Gràcia és arqueòleg territorial 
als Serveis Territorials de Cultura a Lleida, 
Generalitat de Catalunya. Llicenciat en Història 
per la Universitat de Barcelona (UB), amb 
obtenció d’un Diploma d’Estudis Avançats per la 
UB i Màster en Sistemes d’Informació Geogràfica 
per la UPC. Té una experiència de més de 20 
anys en arqueologia de camp i els resultats de la 
seva recerca s'han publicat en nombrosos 
articles, capítols de llibres, així com en 
congressos, seminaris i col·loquis nacionals i 
internacionals. Forma part de l’equip de recerca 
d’Olèrdola des de fa dues dècades.

Núria Molist Capella és llicenciada en Prehistòria, 
Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de 
Barcelona i responsable de la seu d’Olèrdola i 
conservadora de les col·leccions d’època ibèrica 
de la seu de Barcelona del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya. És especialista en arqueologia 
ibèrica i medieval. Al jaciment d’Olèrdola, a part 
de la gestió de l’espai hi ha dirigit excavacions 
arqueològiques des de l’any 1988 i ha posat en 
marxa projectes de recerca, de restauració 
arquitectònica i de condicionament. Actualment, 
la recerca a Olèrdola està centrada en la ciutat 
medieval a partir de la intervenció al suburbi i en 
l’estudi de la fortificació romana.

Gisela Ripoll i López és catedràtica 
d’Arqueologia de la UB i investigadora del 
ERAAUB-Equip de Recerca Arqueològica i 
Arqueomètrica de la UB. Doctora per la UB i per 
la Universitat de la Sorbona–Paris IV. La seva 
recerca s’emmarca en l’arqueologia de 
l’Antiguitat tardana i l’Alta Edat Mitja. 
Reconeguda amb el premi als hispanistes -Prix 
Raoul Duseigneur- (Institut de France -Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres-), va ser 
becada com senior en el prestigiós Institute for 
Advanced Study de Princeton (USA) i professora 
convidada a la Université de Paris-Sorbonne, 
Paris IV, a la École Normale Supérieure (París) i a 
la École Pratique des Hautes Études (IVè 
Séction) (París). La seva trajectòria inclou 
nombrosos projectes de recerca i un ampli cos 
de publicacions científiques.

15:30h. Olèrdola. De la civitas dels textos 
a la civitas arqueològica, a càrrec de Xavier 
Esteve, Núria Molist i Gisela Ripoll

Enric Calpena i Ollé és periodista i escriptor. 
Llicenciat en Dret, en Periodisme i és màster en 
Història Moderna. És professor de la Universitat 
Ramon Llull, feina que compagina amb la 
direcció del programa de Catalunya Ràdio, En 
Guàrdia, i amb la col·laboració en diverses 
revistes sobre temes d'Història. A més, és autor 
de diversos llibres i novel·les, la darrera El 
primer capità, sobre la figura de Joan Gamper, 
entre elles 'El dia que Barcelona va morir', 
centrada en les darreries del segle X.

16:30h. Mir Geribert. La dimensió comunicativa 
del personatge, a càrrec d’Enric Calpena i Ollé

12:30h. Mir Geribert. Un personatge i el seu 
temps, a càrrec de Rosa Lluch Bramon

13.30h. Fi de les ponències del matí

Per a més informació consulteu

@Mir_Geribertolerdola.cat

Des de l'organització s’ofereix al mateix Local Sant 
Jaume el Menú Mir Geribert que, per 8€, inclou 
Entrepà + Beguda + Cafè. Cal reserva.

LOCAL SANT JAUME DE MOJA

Jornada dʼestudi
Mir Geribert, Príncep d’Olèrdola, 
Mil Anys Després


