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Com cada any, els Amics 
de l’Art Romànic del Bages 

organitzem el Curs de Cultu-
ra Medieval. L’edició d’enguany 

s’anomena “Barcelona Medieval”. Vo-
lem acostar-nos a les causes que expliquen 

la capitalitat de Barcelona envers el territo-
ri català, una capitalitat que no només és 
política, sinó també econòmica i cultural. 
Desitgem saber com es van formar els seus 
barris, i també com s’estructurava la seva 
societat. Finalment, ens queda el patrimoni 
històric i artístic d’aquella ciutat que expe-
rimentà un notable creixement demogràfic 
i urbanístic.

Fa mil anys, els comtats catalans ocupaven 
la meitat nord de la Catalunya actual, però 
progressivament s’anaven incorporant dins 
la casa comtal de Barcelona. Els factors po-
lítics, i també geogràfics, van tenir-hi molt 
a veure. A partir d’aquest moment, sorgeix 
una nova ciutat damunt del que quedava de 
l’antiga ciutat romana de Barcino, i en altres 
indrets, nou barris i ravals que s’incorporen 
a l’aglomeració medieval barcelonina. L’art 
romànic i l’art gòtic són testimonis mate-
rials muts d’aquest llarg procés històric que 
ha viscut la ciutat de Barcelona, el nostre 
cap i casal.

Esperem que us agradi la nostra proposta. 
Volem donar les gràcies al Centre Cultural 
del Casino de Manresa per facilitar-nos les 
seves instal·lacions, als nostres conferen-
ciants i guies per les seves aportacions, i a 
tots vosaltres per la vostra assistència.

Molt agraïts!

Amics de l’Art Romànic del Bages

Divendres  

8
Novembre 

de 2013

“Els origens dels comtats catalans 
i la capitalitat de Barcelona”
Conferència a càrrec 
d’en Marc Torras i Serra.
Llicenciat en Història Medieval i Director de 
l’Arxiu Comarcal del Bages.

Divendres 

15
Novembre 

de 2013

“L’esclavitud a Catalunya al segle 
XIV: blancs, negres, llors i turcs”. 
Conferència a càrrec 
d’en Josep Hernando i Delgado.
Catedràtic d’Historia Medieval de 
l’Universitat de Barcelona.

Divendres

22 
Novembre 

de 2013

“Barcelona i l’empremta gòtica”
Conferència a càrrec de la 
Dra. Francesca Español.
Professora titular d’Història de l’Art Medieval 
a la Universitat de Barcelona.

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

Sortida 
Dissabte

30 
Novembre 

de 2013.

Sortida de tot el dia a 
BARCELONA.
Sortida 8’00 h. 
Plaça Infants de Manresa.
Visites:
Matí: Monestir de Pedralbles, 
visita guiada a càrrec 
de la Dra. Francesca Español.
Dinar en un restaurant de la ciutat.
Tarda: Museu d’Història de la Ciutat, 
visita guiada amb guia del Museu.

Inscripcions a Viatges Masanés de Manresa, socis a partir 
del dilluns 28 d’octubre de 2013 i no socis a partir del dijous 
31 d’octubre de 2013

Programa de Conferències
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