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Els estudis que han fet emergir l’esclavitud i el 
captiveri com a constants de les societats europees 
medievals i modernes són abundants. Sovint, 
fan al·lusió a la marginalitat de l’esclau, a les 
transformacions identitàries a les quals es veu abocat, 
a la seva acceptació o resistència a l’aculturació, a la 
consistència i riquesa del seu bagatge cultural... Els 
manlleus de les ciències socials poden ajudar a renovar 
les aproximacions al fenomen, però són problemàtics. 
Arran d’això, el col·loqui es planteja dos objectius: 
en primer lloc, avançar cap a nous estudis d’història 
social de l’esclavitud que se centrin en l’esclau i en la 
seva xarxa de relacions socials, i que siguin capaços 
d’introduir-hi l’anàlisi de noves fonts i de rellegir les 
que tradicionalment han estat més explotades; en 
segon terme, contribuir a l’enriquiment de l’aparell 
metodològic i interpretatiu de les fonts, potenciant 
el debat, la reflexió i l’aprofitament de la renovació 
epistemològica que experimenten l’antropologia i la 
sociologia històriques.

Comitè científic i organitzador:

Iván Armenteros (IMF, CSIC, Barcelona) 
Daniel BAloup (Casa de Velázquez, Madrid) 
Fabienne Guillén (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 
Roser sAlicrú i lluch (IMF, CSIC, Barcelona)

Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya «La Corona 
catalano-aragonesa, l’Islam i el món mediterrani» (2009 SGR 1452)

Amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del 
Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Projecte de Recerca Finançat pel MICINN «La Corona d’Aragó a la 
Mediterrània tardomedieval. Interculturalitat, mediació, integració i 
transferències culturals» (HAR2010-16361)
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9-10 DE FEBRER 2012

B A R C E L o N A

I N S t I t U C I ó  M I L à  I  Fo N tA N A L S

Coord.: Fabienne Guillén, Roser Salicrú i Lluch

org.: Institució Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona), École 
des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de 
Velázquez, Madrid), EURESCL (7e PCRD, Sciences socio-
économiques et humaines)

InstItucIó mIlà 
I Fontanals

c/ Egipcíaques, 15
08001 Barcelona

t. +34 93 442 3489

École des hautes études hispaniques et ibériques



DIjoUS 9 DE  FEBRER DIVENDRES 10 DE FEBRER

9h30-13h00

Presideix
joSÉ PARDo toMÁS
Institució Milà i Fontanals, CSIC, 
Barcelona

FABIENNE GUILLÉN
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Ego Caterina olim Cumba 
nuncupata. autour de la 
notion de «slave agency»

RAÚL GoNZÁLEZ ARÉVALo
Universidad de Granada
esclavitud y normativa 
ciudadana. Dinámicas 
sociales de integración y 
exclusión en las ordenanzas 
municipales de la corona de 
castilla (siglos XV-XVi)

CARMEL FERRAGUD
Universitat Miguel Hernández d’Elx
els esclaus, pacients 
i practicants de la medicina 
al regne de València 
(segles XiV-XV)

ANtoNIo DE ALMEIDA 
MENDES
Université de Nantes
mobilités, travail et 
contrainte au portugal 
à l'époque moderne 
(XVe-XVie siècles)

15h30-18h00

Presideix
NAtIVIDAD PLANAS
Université Clermont-Ferrand II

IVÁN ARMENtERoS
Institució Milà i Fontanals, CSIC, 
Barcelona
el proceso de socialización 
del esclavo en la Barcelona 
renacentista

KAtE LoWE
University of London
Becoming free. life after 
slavery in renaissance 
Venice

joSEP MARtÍ
Institució Milà i Fontanals, CSIC, 
Barcelona
conclusions

10h00-13h15

Inauguració

Presideix
joSÉ LUIS RUIZ-PEINADo
Universitat de Barcelona

GIANFRANCo REBUCINI
École des hautes études en 
sciences sociales, Paris
ac-culturation 
et culture. points 
aveugles et enjeux 
épistémologiques d’un 
usage problématique en 
anthropologie

CRIStINA DE LA PUENtE
Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales, CSIC, Madrid
la identidad del esclavo 
a través de la colección de 
fetuas de al-Wansharisi

RoSER SALICRÚ I LLUCH
Institució Milà i Fontanals, CSIC, 
Barcelona
ruptura, xoc cultural, 
adaptació? captura 
i inserció d’esclaus 
musulmans a la corona 
d’aragó tardomedieval

15h30-20h00

Presideix
GREGoRIo SALINERo
Université Paris I

joSEP HERNANDo
Universitat de Barcelona
la conversió al 
cristianisme dels esclaus: 
un mitjà de socialització

AURELIA MARtÍN 
CASARES
Universidad de Granada
la instrucción moral 
y religiosa de los 
negroafricanos en la 
españa moderna

GIoVANNI RICCI
Università di Ferrara
chaînes d'esclaves : 
un symbole d'identité 
fiable ? (italie, XVie-
XViie siècles) 

ALESSANDRo StELLA
UMR 8558, Paris
les constructions 
identitaires des esclaves 
et des affranchis en terre 
andalouse (cadix, XViie-
XViiie siècles)

MICHEL GIRAUD
École des hautes études en 
sciences sociales, Paris
le nécessaire passage 
de l’identité-substance à 
l’identité-relation. le cas 
de l’esclavage antillais
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Proveïment d’aigua dolça per a barques i galeres a Barcelona (Christoph Weiditz, 
trachtenbuch [1529], Germanishes Nationalmuseum, Nuremberg)


