Més informació a
www.aarb.cat
Organitza

Col·laboren

NOBLES I CASTLANS
DEL BAGES I
DEL BERGUEDÀ
CURS DE CULTURA MEDIEVAL

Font de la il·lustració de la portada:
FLUVIÀ I ESCORSA, Armand de. Cavalleria catalana medieval 1177-1433. Cavallers catalans de l´edat mitjana i llurs armadures i senyals heràldics. Projecte i realització gràfica de Julià Mambrú i prefaci de Martí de Riquer. Cabrera
de Mar: Ed. Galera, SCCL., 1998

2014

Una vegada més, els Amics de l’Art Romànic del Bages tenim el goig d’organitzar
un nou Curs de Cultura Medieval, el nostre cicle de conferències, amb sortida
inclosa, de tipus monogràfic que permet
acostar-nos d’una manera molt especialitzada a unes determinades visions de l’Edat
Mitjana. Aquestes dites visions pretenen anar
una mica més enllà del coneixement de l’arquitectura,
pintura i escultura de l’Alta Edat Mitjana, -per tant, la corresponent al Romànic i el Gòtic-, que és el que, en principi, semblaria que és l’àmbit d ‘estudi de la nostra entitat.
La nostra pretensió és tenir un coneixement ampli dels
diferents aspectes de la societat, de l’economia,…en definitiva, dels costums d’aleshores.
Sota el títol “Nobles i castlans del Bages i del Berguedà”, coneixerem el paper clau d’aquelles famílies que,
obeïnt als seus interessos, alhora que imposant-se per
damunt de la majoria de la població, des del punt de
vista social, van forjar una part important de la nostra
Història i, al mateix temps, del nostre patrimoni artísitc
medieval, ja sigui romànic o gòtic. Hi havia famílies que
tenien poder gràcies al seu llinatge; d’altres, especialment a l’època baixmedieval, aconseguiren poder a causa de l’acumulació de riqueses vinculades als negocis;
i, en altres ocasions, degut a totes dues circumstàncies
esmentades. Parlar d’aquelles famílies, és fer-ho del naixement del nostre país, amb els seus castells i torres de
vigilància, dels palaus comtals i dels palaus burgesos,
d’esglésies, basíliques i catedrals, així com també, de la
territorialització d’aquest país nostre, i això vol dir la toponímia vinculada a viles, ciutats i comarques, amb llurs
divisions administratives. I com no, els cognoms, molts
d’ells deriven de noms de poblacions, cases, i demés elements de la nostra geografía. Els nostres especialitzats
conferenciants, juntament amb la sortida a Cardona,
ens permeteran saber-ne més de tot plegat i, per tant,
apreciar un xic més la nostra Història.
Volem donar les gràcies, un any més, a totes aquells persones i institucions que fan possible que el Curs de Cultura Medieval, sigui any rere any, una realitat. Aquesta
gratitut de la nostra entitat organitzadora, va dirigida
a l’Ajuntament de Manresa, concretament la Regidoria
de Cultura, al Centre Cultural del Casino, els nostres tres
conferenciants i al públic assistent. Amb aquestes complicitats, el nostre curs ja és un veterà dins el calendari
cultural de la nostra ciutat i comarca.
Amics de l’Art Romànic del Bages
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Divendres de novembre de 2014
“Els castlans de Súria: militars, mercaders i baixa
noblesa del Bages i del Berguedà”
Conferència a càrrec d’Albert Fàbrega i Enfedaque
Estudiós de la Història i l’Arqueologia. Havia estat catedràtic de Matemàtiques a l´ensenyament secundari i
professor associat de la UPC.
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Divendres
de novembre de 2014
“Els vescomtes, comtes i ducs de Cardona en el
temps. Orígens i vicissituds d’un llinatge de la noblesa catalana en època medieval i moderna (segles X-XVIII)”.
Conferència a càrrec d’Andreu Galera i Pedrosa
Doctor en Història Medieval i director de L’Arxiu Municipal de Cardona.
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Divendres
de novembre de 2014
“Famílies nobles del Bages a l’època baixmedieval”
Conferència a càrrec de Marc Torras i Serra
Llicenciat en Història Medieval i director de l’Arxiu Comarcal del Bages.
Totes les conferències seran a les 20 h. i tindran lloc a la
“Sala d’Actes del Centre Cultural el Casino de Manresa”.
Curs gratuït. No cal inscripció prèvia.
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Sortida Diumenge
de novembre de 2014
Sortida de tot el dia a CARDONA amb autobús.
Sortida 9’30 h. Plaça Infants de Manresa
Visites
10.30 h
13.30 h
15.00 h
16.00 h

Visita guiada al Castell de Cardona.
Dinar en el restaurant Ducs de Cardona (Castell)
Visita guiada a l´església de Sant Miquel
Visita guiada al Palau Graells.

Inscripcions a: Viatges Masanés de Manresa. Socis dels
AARB a partir del dilluns 27 d’octubre de 2014 i no socis
a partir del dijous 30 d’octubre de 2014.

