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CRISTIANISME, 
ISLAM I JUDAISME
A L’EDAT MITJANA

IV JoRnaDa D’aRt I cultuRa
RElIgIoSa a catalunya

Vic, 5 de juny de 2015

Hi col·labora:



L’art religiós constitueix una proporció molt rellevant i 
extraordinària del patrimoni del nostre país i es confi-
gura, sens dubte, com un testimoni insubstituïble de la 
realitat històrica, social, material, espiritual i estètica 
del nostre passat, així com també de la nostra identi-
tat. En aquest context, la Universitat de Vic – Univer-
sitat Central de Catalunya (UVic-UCC), l’Institut Supe-
rior de Ciències Religioses de Vic (ISCRVic) i el Museu 
Episcopal de Vic (MEV) 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 el 
Cristianisme, el Judaisme i l’Islam durant l’Edat Mitja-
na, a Catalunya. La idea de convivència pacífica i fructí-
fera entre les tres religions monoteistes a la Península 
Ibèrica durant l’Edat Mitjana té molt de projecció d’un 
model social i cultural que, en el segle XXI, voldríem per 
al nostre món. La realitat és que aquesta convivència, 
ahir com avui, no va ser sempre fàcil. Aprofitant l’esca-
iença del setè centenari de la mort de Ramon Llull, que 
des de la seva postura religiosa incidí en el diàleg en-
tre persones i llengües diferents, en aquestes jornades 
ens proposem explorar aquestes relacions i els testi-
monis que n’han quedat en l’art medieval conservat a 
casa nostra.

La primera part de la jornada tindrà lloc a l’Institut Su-
perior de Ciències Religioses de Vic (matí), on s’impar-
tiran les ponències i la taula rodona, i la segona part 
(tarda) tindrà continuïtat al Museu Episcopal de Vic. 

Cristianisme, Islam 
i Judaisme a l’Edat 
Mitjana 

Programa
09.30 Inauguració, a càrrec del Dr. Joan Masnou, 

vicerector de Relacions Internacionals i 
Formació Contínua de la UVic-UCC, i la Dra. 
Begonya Palau, directora de l’ISCRVic

10.00 Ramon Llull, una resposta des de la teologia. 
A càrrec del Dr. Mons. Jordi Gayà, teòleg i 
estudiós de l’obra de Ramon Llull (CETEM i FTC)

11.00 Pausa-cafè

11.30 Jueus, cristians i musulmans: tres maneres 
d’entendre Déu, tres societats en litigi a 
l’Edat Mitjana. A càrrec de la Dra. Dolors 
Bramon, filòloga, especialista en semítica i 
en estudis àrabs i islàmics (UB)

12.30 Taula rodona i debat, amb la participació de 
la Dra. M. Carme Sanmartí, Dolors Bramon, 
Jordi Gayà i Marc Sureda

14.00 Dinar lliure

16.00 La convivència de les religions a les 
col·leccions del MEV: diàlegs i conflictes. A 
càrrec del Dr. Marc Sureda, conservador del 
Museu Episcopal de Vic

17.30 Cloenda de la jornada

Matrícules a la UVic 
Secretaria del Centre Internacional de Formació 
Contínua 
Campus Miramarges, Edifici F, planta 0 
C. Sagrada Família, 7 – 08500 Vic - Tel 938815516 
sfc@uvic.cat
 www.uvic.cat/universitatdestiu
Més informació a ISCRVic 
Tel 938861555

Preu: 55 € (consulteu possibles descomptes a la Secre-
taria del Centre Internacional de Formació Contínua de 
la UVic-UCC)

Organització: ISCRVic i UVic-UCC
Coordinació: Begonya Palau (ISCRVic) 
                              M. Carme Sanmartí (UVic-UCC)


