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CONQUESTA I REPOBLAMENT A LA CATALUNYA MEDIEVAL

CURS DE CULTURA MEDIEVAL 2010. AMICS DE L’ART ROMÀNIC DEL BAGES

Més informació a
www.aarb.cat
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Aquest curs, té la voluntat de divulgar la societat, la cultura, l’economia, l’arquitectura i l’art de l’època medieval, especialment de l’Alta Edat Mitjana que és l’època a
la qual pertany el Romànic. No parlem tant de política,
ja que d’això en parlen molt els llibres d’història. A nosaltres ens interessa especialment conèixer i transmetre
tots aquells aspectes de la vida quotidiana de l’època del
Romànic. És per aquest motiu que volem gaudir dels
millors professionals per donar el màxim de rigor a les
seves conferències i, al mateix temps, per tenir la capacitat de donar el caire divulgatiu necessari perquè tots
plegats tinguem accés al coneixement d’aquesta part de
la nostra història. Tothom ha de poder disfrutar-ho.
Entre els segles VIII i IX els francs mantingueren la
Marca Hispànica per tal de protegir el seu regne de
noves invasions musulmanes. Aquest territori, però, li
calia un control polític per part dels senyors dels castells
que, a més, s’ocuparien de fer que fos un lloc habitable.
Cap a l’any mil, el que coneixem com a Catalunya Vella,
ja abarcava la meitat de la Catalunya actual. És l’època
dels comtats catalans. Cap al segle XII, els territoris coneguts com a Catalunya Nova eren conquerits als musulmans.
Els castells, torres de defensa, monestirs, esglésies, i altres elements d’estil romànic que trobem arreu del nostre país són mostres del poblament intensiu que tenia
lloc a la Catalunya d’entre els segle X i XII. Cap a finals
del segle XIII i ben entrat el XIV, moltes edificacions
religioses es veuen ampliades fent que el romànic i el
gòtic es trobin. En altres casos, especialment en esglésies, l’estil romànic ha estat totalment substituït per
l’estil gòtic. Es tracta d’una època en la que el poblament
de Catalunya s’havia completat.
Esperem que gaudiu del Curs “Conquesta i Repoblament a la Catalunya Medieval” i moltes gràcies per la
vostra participació.
La Junta dels AARB
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PRESENTACIÓ

Com cada any, els Amics de l’Art Romànic del Bages,
realitzem el Curs de Cultura Medieval amb la finalitat
de difondre els coneixements d’una època cabdal per
entendre l’orígen, no només del nostre país, sinó també
d’Occident en general.

Programa de Conferències
Divendres 12 de novembre de 2010
“Els camins dels repobladors de les marques dels
comtats d’Osona-Manresa i Barcelona als segles
x-xi”
Conferència a càrrec d’en Joan Salvadó i Montoriol, doctor en
Història Medieval, per la Universitat de Barcelona

Divendres 19 de novembre de 2010
“El repoblament a Manresa i el Bages als segles ix i x”
Conferència a càrrec d’en Marc Torras i Serra, Llicenciat en
Història medieval i Director de l’Arxiu Comarcal del Bages

Dijous 25 de novembre de 2010
“Sant Benet de Bages pels volts de l’any 1.000”
Conferència a càrrec d’Irene Brugués i Massot, Llicenciada en
Història, i arxivera del Museu d’Història de Catalunya i del
monestir de Sant Daniel de Girona

Divendres 3 de desembre de 2010
“Frontera (re)població i art a la Catalunya medieval”
Conferència a càrrec de Montse Barniol i López, Llicenciada en
Història de l’Art

Totes les conferències seran a les 20 h. i tindran lloc a
l’Auditori de Caixa Manresa, Plana de l’Om, 5 de Manresa.
Entrada gratuïta. No és necessari fer inscripció prèvia.

Sortida
Diumenge 21 de novembre de 2010
8.00 h Sortida a les de la Plaça Infants de Manresa
10.00 h Visita guiada al conjunt d’Olèrdola
12.30 h Visita guiada a l’església romànica de Moja
13.30 h Dinar
16.00 h Ruta medieval guiada per Vilafranca del
Penedès
Inscripcions per la sortida a Viatges
Masanés de Manresa, per als
socis dels AARB a partir
del 2 de novembre, i per
als no socis a partir del
5 de novembre.
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