Lloc:

Direcció:

Monestir de les Avellanes

Karen Stöber
Janet Burton
Flocel Sabaté

Ctra. C-12, Km. 181 de Balaguer a Àger
25612 Os de Balaguer (La Noguera - Lleida)
www.monestirdelesavellanes.com
a/e: avellanes@maristes.org

Seu de la Universitat d’Estiu de la UdL 2018
Curs de l’Institut de Ciències de l’Educació de
la Universitat de Lleida
Preu d’inscripció: 20 € curs reconegut amb diploma
Inscripció al curs:
Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals
“Espai, Poder i Cultura”
Universitat de Lleida (espai 1.02, edifici Rectorat)
Tel. 973 70 31 52
a/e: medieval@historia.udl.cat

Allotjament i menús (Hostatgeria del Monestir ***)

Coordinació:
Antoni Salat
Robert Porta
Robert Vara

Secretaria:
Jesús Corsà

Més informació:
Associació d’Amics del Monestir de les Avellanes
Tel. 973 43 80 06
amicsmonestir@maristes.cat
www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia
Universitat de Lleida
Tel. 973 70 31 52
medieval@historia.udl.cat
www.medieval.udl.cat

Organitza

Allotjament i esmorzar (preu per dia):
Una persona: 47,20 €
Dues persones: 72 €

Àpats (Restaurant El Claustre)
Dinar Menú especial Jornades: 12,50 €
(persona i menú)
Sopar Medieval (9 de juliol): 20 €

Col·labora

Tarifes especials per a estudiants (preu persona i dia)
Allotjament amb Mitja Pensió: 45 €
(allotjament, esmorzar i sopar)

Els preus inclouen l’IVA. La taxa turística és a part
(0,50 € per persona i dia). Per a les inscripcions al sopar medieval
contacteu amb el monestir.

Reserves d’allotjament i àpats a:
Tel. 973 43 80 06
a/e: avellanes@maristes.org

DL L. 701-2018- Disseny portada: Dani Leiva

Dinars: 10 € (per estudiant i menú)

Entre el cel i la terra:
vida eterna, mort i rituals als
monestirs medievals
Inspirat pels icònics monuments funeraris dels
Comtes d'Urgell, que adornaven l'església del
monestir de Bellpuig de les Avellanes fins que
foren venuts i posteriorment adquirits pel Museu
"The Cloisters" a Nova York a la primera meitat del
s. XX, aquesta novena edició de les Jornades
d'Història de l'Església i la Religiositat del Monestir
de les Avellanes se centrarà en el tema de la mort i
la vida eterna en el context monàstic medieval.
A través de 8 conferencies, impartides per
especialistes de reconeixement internacional, es
presentaran diverses aproximacions al tema de la
mort i el més enllà, examinant també les actituds
medievals cap a la mort, els rituals funeraris, i les
preparacions per al Judici Final, des de diversos
punts de vista, com són la història, l'art, la litúrgia,
els textos i l'arqueologia.
Com cada any, les conferències i els debats estaran
complementats
per
diverses
activitats
relacionades amb el tema de les actuals jornades:
la vida eterna i la mort a l’època medieval.
Concretament oferim una visita guiada a alguns
panteons i espais funeraris del Comtat d’Urgell.
Finalment, no pot faltar el nostre anual sopar
medieval que enguany tindrà com a temàtica un
àpat funerari de la baixa edat mitjana i que estarà
seguit d’una actuació teatral al claustre del
monestir. Aquestes activitats pretenen aproximar
a un públic més ampli la història de l’Església i la
religiositat.
Dra. Karen Stöber
Directora de les Jornades

Programa

Dimarts, 10 de juliol de 2018

Dilluns, 9 de juliol de 2018
9:00 h. Acte inaugural de les IX Jornades
9:30 h. Jaume Mensa (Universitat Autònoma de
Barcelona) Reflexions sobre la mort en la
tradició monàstica medieval.
Debat
10:30 h. Daniel Piñol (Universitat de Barcelona)
Els testaments a l’Edat Mitjana: entre
la salvació, la litúrgia i la memòria.
Debat/Descans (Pausa Cafè)
12:00 h. J. Antoni Iglesias-Fonseca
(Universitat Autònoma de Barcelona) Testar al
claustre. Disposar de béns en el monaquisme
medieval català.
Debat/Descans (Dinar)
16:00 h. Francesca Español (Universitat de
Barcelona) La memòria funerària dels comtes
d’Urgell
Debat
17:00 h. Lucretia Kargère-Basco (The
Metropolitan Museum, Nova York) The tombs of
the Counts of Urgell in the ‘Cloisters’,
Metropolitan Museum of Art*
Debat/Descans (Pausa Cafè)

9:30 h. Visita guiada: Carme Alòs (Museu de la
Noguera) amb al col·laboració de Ramon Solé
(CRBMC) Francesca Español (UB) i Alberto
Velasco (Museu de Lleida) Panteons i espais
funeraris dels Comtes d’Urgell a Balaguer


Servei d’autocar gratuït per a tots els inscrits

16:00 h. José Luis Senra (Universidad
Complutense de Madrid) La percepción del
espacio litúrgico y del Ordo defunctorum en
el monasterio de los Santos Facundo y
Primitivo de Sahagún (León) entre los siglos
XI y XII
Debat

17:00 h. Gisella Ripoll (Universitat de Barcelona),
Francesc Tuset (UB), Núria Molist (Museu
d’Arqueologia de Catalunya), Eduardo Carrero
(UAB), Daniel Rico (UAB) i Josep Benseny (UB)
Sant Quirze de Colera: el cementiri medieval
Debat / Descans (Pausa Cafè)

18:30 h. Arturo Tello (Universidad Complutense de Madrid) ¿La eternidad en el tiempo o el
tiempo en la eternidad? Un paseo por el
canto medieval entorno a la muerte
Debat

19:30 h. Karen Stöber Directora científica de les
Jornades (Universitat de Lleida) Conclusions i

avaluació de les IX Jornades

Dilluns, 9 de juliol de 2018

18:30 h. Visita guiada: Ramon Solé (CRBMC),

Francesca Español (UB) Reflexions sobre
l’evolució dels espais sepulcrals al Monestir de

Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes
Fi de la primera sessió
*conferència amb traducció simultània al català.

A les 20:30 h.

VII Sopar Medieval
Els rituals funeraris a taula

Àpat en commemoració de la mort de Fra Pere Umbau al monestir de
Santa Anna de Barcelona, 10 de juliol de 1402
Direcció científica: Montserrat Coberó (Global Desenvolupament)
Direcció gastronòmica: xef Bobby Cabral (Restaurant El Claustre)

A les 22:00 h. (aprox.)

Actuació teatral

