Art, Poder i Religió a l'Edat Mitjana, a Vic

Presentació i objectius
L'art religiós constitueix una part molt rellevant i extraordinària del patrimoni del
nostre país i es configura, sens dubte, com un testimoni insubstituïble de la realitat
històrica, social, material, espiritual i estètica del nostre passat, així com també de
la nostra identitat. En aquest context, la Universitat de Vic – Universitat Central de
Catalunya (UVic-UCC), l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic (ISCRVic),
amb la col·laboració del Museu Episcopal de Vic (MEV) i el suport de la Direcció
General d'Afers Religiosos, proposen unes jornades per aprofundir en el
coneixement del patrimoni religiós i cultural de Catalunya.
L’edició d’enguany es dedica a les relacions entre Església, art i poder. Si per una
banda és un tòpic considerar l'Església com una institució de poder a l'Europa
occidental de l'Edat Mitjana, d'altra banda les concepcions del poder manejades
pels teòlegs de l'època i les relacions amb els poders civils van generar una
variada gamma de posicionaments i de manifestacions artístiques que han deixat
una petjada profunda en el patrimoni del nostre país.
La primera part de la jornada (matí) tindrà lloc al Seminari de Vic, seu de l’Institut
Superior de Ciències Religioses de Vic on s’impartiran les ponències i la taula
rodona, i la segona part (tarda) tindrà continuïtat al Museu Episcopal de Vic
(MEV).
Entrevista a Marc Sureda emesa al programa 7 dies del 9 Nou TV 15 de juny de
2018, referent a la VII Jornada dedicada a la figura de la Mare de Déu: Art.
Església i Poder
Adreçada a
Professionals i estudiants de l'àmbit de les humanitats: historiadors, historiadors
de l'art, medievalistes, teòlegs. Persones amb o sense coneixements previs,
interessades en l'art medieval, la història de Catalunya i en el fet religiós com a
font de cultura i coneixement .
Persones amants de l'art que gaudeixen de la visita a un museu i volen ampliar els
seus coneixements sobre les obres que s'hi exposen, com és el cas del Museu
Episcopal de Vic, així com altres museus diocesans de Catalunya
Guies turístics de llocs i /o d'espais relacionats amb l'art i la història de Catalunya.
Programa
09.00 h. Recepció i entrega de la documentació
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09.30 h. Inauguració de la jornada
10.00 h. Servei i poder a l’Església a l’Edat Mitjana. A càrrec de David Abadías
11.00 h. Pausa-cafè
11.30 h. La iconografia del rei al segle XIV i la seva dimensió sagrada:
legitimitat i legitimació a través de la imatge. A càrrec de Marta Serrano
12.30 h. Taula rodona i debat, amb la participació dels ponents, de M. Carme
Sanmartí i de Marc Sureda
14.00 h. Dinar lliure
16.00 h. Visita guiada: art, poder i religió al Museu Episcopal. A càrrec de Marc
Sureda
17.30 h. Cloenda de la jornada
Ponents
David Abadías, doctor en Història de l'Església i degà de la Facultat Antoni
Gaudí (Ateneu Universitari Sant Pacià)
M. Carme Sanmartí, historiadora, UVic-UCC
Marta Serrano, professora d'Història de l'Art Medieval (URV)
Marc Sureda, director de l'ISCRVic i conservador del MEV
Coordinació acadèmica
M. Carme Sanmartí, UVic-UCC
Marc Sureda, ISCRVic-MEV

Informació general
Preu: 60 € - Fins el 19 de juny de 2019
70 € - Del 20 al 27 de juny de 2019
MATRÍCULA
Llocs d’impartició:
Institut Superior de Ciències Religioses de Vic : Edifici Seminari. Ronda
Camprodon, 2. Vic i Museu Episcopal de Vic: Plaça del Bisbe Oliba, 3, Vic
Data: Dijous 27 de juny de 2019
Horari: de 9 a 14 h i de 16 a 17.30 h
Descomptes: Alumnes UVic-UCC i ISCRVic degudament acreditats, Alumni UVic,
persones majors de 60 anys i empreses i /o entitats que matriculin a tres o més
persones: 10 % de descompte sobre el preu de la matrícula. (Descomptes no
acumulables)
Durada: 8,5 hores
Certificació:
Certificat d’assistència de la UVic-UCC. Cal assistir al 80% de les sessions
Certificació i crèdits Ud'Estiu UVic-UCC 2019
INFORMA-TE’N TRUCANT AL +34 93 881 55 22
Horari: de dilluns a divendres de 09:00h a 18:00h

2

Amb el suport de

Data de l'esdeveniment:
Dijous, 27. juny 2019 - 9:00 a 17:30
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
60.00€
Institut Superior de Ciències Religioses de Vic (ISCRVic) Edifici Seminari.
Ronda de Francesc Camprodon, 2
08500
Vic
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