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11.30 h Més enllà dels carolingis: lectures 
personals de la Catalunya moderna 
i contemporània, a cura de Francesc 
Vilanova, professor d’història 
contemporània de la Universitat  
Autònoma de Barcelona

12 h Col·loqui

LLIÇÓ DE CLAUSURA
12.30 h La gènesi medieval de Catalunya i 

l’originalitat de la seva formació, a cura 
de Michel Zimmerman, professor emèrit 
d’història medieval de la Universitat de 
Versalles Saint-Quentin-en-Yvelines



Homenatge a Ramon d’Abadal i Vinyals 
(1888-1970)

Amb motiu del cinquantenari de la mort de Ramon 
d’Abadal i de l’acabament del programa Catalunya 
Carolíngia emprès i dirigit inicialment per aquest 
historiador, el present congrés es proposa rememo-
rar el conjunt de la seva producció historiogràfica. 
Després d’una primera part dedicada a l’obra cabdal 
—la Catalunya Carolíngia—, el gruix del congrés trac-
tarà del conjunt de la tasca d’Abadal, una producció 
molt rica quantitativament per les dimensions de 
l’obra escrita, qualitativament per l’excel·lència de 
la recerca, les anàlisis i les interpretacions, i intel-
lectualment per la diversitat temàtica, la defensa de 
les pròpies conviccions i la interrelació entre la his-
tòria i la política. No es farà un seguiment exhaustiu 
de l’obra d’Abadal, cosa impossible donada la seva 
magnitud; la idea és que cada ponència faci esment 
i balanç del que Abadal va escriure sobre el tema es-
collit i de les aportacions i els canvis historiogràfics 
posteriors fins avui dia. Aquest congrés, organitzat 
per la Societat Catalana d’Estudis Històrics (SCEH) 
amb l’ajut de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), que 
sempre vam voler que fos presencial, amb l’assis-
tència dels ponents i del públic interessat, s’havia 
de celebrar l’any 2020 o durant la primera meitat 
del 2021, però la pandèmia de COVID-19 ho va im-
pedir. Ara confiem que el podrem celebrar els dies 
23 i 24 de novembre d’enguany.

Fins al 10 de novembre es podran presentar comu-
nicacions relacionades amb els àmbits d’estudi de 
Ramon d’Abadal (d’una extensió màxima de vint 
folis), que seran resumides per un relator durant el 
congrés. Les comunicacions que, a criteri del Con-
sell de Redacció del Butlletí de la Societat Catalana 
d’Estudis  Històrics, tinguin el nivell adequat, seran 
publicades en aquest butlletí, en el número corres-
ponent de l’any 2022. Els autors tindran temps 
fins al 30 d’abril de 2022 per a lliurar-ne la versió 
definitiva. Cada comunicació haurà d’anar acom-
panyada d’un resum breu (d’unes vint línies com a 
màxim) del seu contingut.

PROGRAMA DEL CONGRÉS
23 de novembre de 2021

SESSIÓ INAUGURAL
9.15 h A càrrec de Teresa Cabré, presidenta 

de l’Institut d’Estudis Catalans i Jaume 
Sobrequés i Callicó, president de la 
Societat Catalana d’Estudis Històrics

CULMINACIÓ DEL PROJECTE CATALUNYA CAROLÍNGIA
9.45 h Cent anys de treball, entrebancs i 

col·laboracions, a cura de Gaspar Feliu, 
membre de l’Institut d’Estudis Catalans

10.15 h Els darrers volums de la Catalunya 
Carolíngia, a cura d’Ignasi J. Baiges, 
membre de l’Institut d’Estudis Catalans

11 h Pausa

DEL BAIX IMPERI A LA CATALUNYA CAROLÍNGIA
11.20 h La Hispània visigoda vista per Ramon 

d’Abadal, a cura de Xavier Barral i Altet, 
membre de l’Institut d’Estudis Catalans

11.50 h La vil·la a l’època tardoromana, a cura 
de Marta Prevosti, vicepresidenta de 
l’Institut d’Estudis Catalans

12.20 h De la vil·la visigoda a la carolíngia, les 
dades arqueològiques, a cura de Cristian 
Folch, Universitat Autònoma de Barcelona

12.50 h La vil·la a la Catalunya carolíngia, a cura 
de Gaspar Feliu, membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans

13.20 h Pausa

15.30 h Col·loqui

16 h Els monestirs i l’organització de la Catalunya 
carolíngia; dels plantejaments de Ramon 
d’Abadal als darrers corrents interpretatius, 
a cura de Xavier Costa, professor d’història 
medieval de la Universitat de Barcelona

16.30 h Engrunes d’una taula poc rica: traces de 
cultura en la Catalunya carolíngia, a cura 
de Jesús Alturo, catedràtic de paleografia, 
codicologia i diplomàtica de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 

17 h Pausa

LA CATALUNYA COMTAL
17.20 h Abadal i la lectura de les fonts literàries, 

a cura de Stefano Cingolani, doctor en 
història per la Universitat La Sapienza de 
Roma

17.50 h Castells i noblesa, dels vicaris dels comtes 
als senyors feudals, a cura de Ramon 
Martí, professor d’història medieval  
de la Universitat Autònoma de Barcelona

18.20 h Col·loqui

24 de novembre de 2021

JUSTÍCIA, DRET I COSTUMS
9.30 h Les aportacions de Ramon d’Abadal a 

la història jurídica, a cura de Tomàs de 
Montagut, membre de l’Institut d’Estudis 
Catalans

10 h Justícia d’estat i justícia feudal a 
Catalunya, a cura de Josep M. Salrach, 
membre de l’Institut d’Estudis Catalans

10.30 h Pausa

ABADAL DESPRÉS DE L’ALTA EDAT MITJANA: 
ESCRITS I MILITÀNCIA POLÍTICA

11 h Pere el Cerimoniós i els inicis de la 
decadència política de Catalunya: el 
tancament del debat entre decadència 
i crisi, a cura de Pere Orti, professor 
d’història medieval de la Universitat  
de Girona


