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Organitza

Col·laboren

Presentació
El Curs de Cultura Medieval té el propòsit d’acostar a
tothom, la política, la societat, la cultura, l’art, i en definitiva, la vida a l’Edat Mitjana. Cada edició d’aquest
curs és una monografía; la d’enguany se centrarà en la
figura històrica de l’Abat Oliba i el context que li va
tocar viure. Els Amics de l’Art Romànic del Bages, amb
la satisfacció de poder oferir aquest curs, volem donar la
benvinguda a tothom.
L’Abat Oliba és el protagonista d’aquest curs. Un personatge de l’entorn de l’any 1.000 clau en la construcció de Catalunya, però que també ens permet rememorar l’ambient de la Catalunya d’aquesta època. Oliba
era fill d’Oliba Cabreta, comte de Cerdanya i Besalú, i
d’Ermessenda de Carcassona, germà dels comtes Bernat Tallaferro de Besalú i Guifré II de Cerdanya. Va ser
abat de Ripoll i de Cuixà, i fundador del monestir de
Montserrat. El territori dels comtats catalans era una
terra fronterera que formava part del regne dels francs,
però sota l’amenaça del Califat de Còrdova. No obstant, amb la seva obra de fundar i reformar monestirs i
basíliques, el nostre territori es va anar consolidant fent
que les nostres ciutats vagin esdevenint més importants.
Tot això es va realitzar en el context de l’art romànic, però va ser un romànic amb força personalitat:
l’anomenat romànic llombard. Aquest fet va suposar
la materialització d’un art català, doncs es tracta d’una
Catalunya que està naixent, des del nord cap al sud,
formant,d’aquesta manera, el que avui dia coneixem
com la “Catalunya Vella”. Parlar d’Oliba, és parlar
d’una part molt important del nostre romànic.
Els Amics de l’Art Romànic del Bages volem donar les
gràcies al Centre Cultural del Casino de Manresa per
facilitar-nos aquest espai tan apropiat per poder realitzar
el curs, a la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Manresa per la seva col.laboració i sobretot, a la participació dels nostres socis i públic assistent, sense els
quals, no tindria sentit organitzar aquest Curs de Cultura Medieval.
Us hi esperem !!!

“L’Abat Oliba”

Programa de Conferències

Divendres 16 de novembre de 2012
“Els comtats catalans en temps de l’abat Oliba”
Conferència a càrrec d’Irene Brugués i Massot
Arxivera en cap del Servei d’Arxius de la Federació Catalana de
Monges Benedictines

Divendres 23 de novembre de 2012
“Oliba, impulsor de l’esplendor i la reforma de
l’església catalana”
Conferència a càrrec de Mn. Josep Maria Martí i Bonet
Director de l’Arxiu Diocesà de Barcelona i delegat del patrimoni del
bisbat

Divendres 30 de novembre de 2012
“Ripoll: L’art, el seu fons llibrari i documental”
Conferència a càrrec de Núria Téllez i Rodero
Historiadora de l’Art i Arxivera

Totes les conferències seran a les 20 h i tindran lloc a
la “Sala d’Actes del Casino de Manresa”. Curs gratuït.
No cal inscripció prèvia.

Sortida
Diumenge 18 de novembre
Sortida de tot el dia a Ripoll i a Sant Joan de les
Abadesses
Sortida 8:00 h a la Plaça Infants de Manresa.
Visites guiades:
Matí: Monestir de Ripoll, La Farga del Palau, i el Museu Etnogràfic.
Tarda: Monestir de Sant Joan de les Abadesses i el Palau
de l’Abadia.
Inscripcions a Viatges Masanés de Manresa, socis a partir del
dilluns 29 d’octubre de 2012 i no socis a partir del divendres 2
de novembre de 2012.

