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VIII SEMINARI D’ESTUDIS MEDIEVALS

Monges, monjos i frares a
l’edat mitjana.

Territori, societat i cultura

Servei
d’Activitats
Culturals

Departament
de Filologia catalana
i Lingüística General

Departament
de Ciències Històrques
i Teoria de les Arts

20 i 27 de març de 2020
Sala d’actes de Sa Riera
Coordinació i contacte
Magdalena Cerdà: m.cerda@uib.es
Inés Calderón: ines.calderon@uib.es
Alumna co�aboradora: Belén Martínez

Preus
Comunitat universitària: 20 euros
Persones externes: 40 euros
Sol•licitats crèdits de formació
permanent del professorat



sac.uib.cat
Inscripció

Programa

20 de març de 2020 

Sessió del matí
9 h. Obertura del curs 

9.30 h. Antoni Riera Melis (Universitat de Barcelona): «El consum de carn en 

les regles monàstiques medievals»

10.30 h. Pausa

11 h. Concepció Bauçà de Mirabó (Centre d’Ensenyament Superior Alberta 

Giménez): «Expansió territorial i cultural de l'orde de Sant Bru a Mallorca 

durant la baixa edat mitjana» 

12 h. Maribel Ripoll (UIB) : «“La raó per què nosaltres son principalment en 

orde es per contemplar, adorar e servir Déu”: les monges i els frares en la 

literatura de Ramon Llull»

Sessió de l’horabaixa
16 h. Magdalena de Quiroga: «Las familias conventuales. Establecimiento de 

redes femeninas. Mallorca, siglos XIV-XVI»

17 h. Francesca Tugores (UIB): «La desaparició, tutela i restauració del

patrimoni conventual medieval a l'edat contemporània (1836-1936)» 

27 de març de 2020 

9.30 h. Sylvain Demarthe (Universitat de Borgonya): «L'église de Saint-Antoine 

l'abbaye (France, Dauphiné - XIIIe-XVe siècle): architecture et decor sculpté» 

10.30 h. Antoni Ignasi Alomar: «Un cas de reclusió femenina individual a la 

Seu de Mallorca al segle XVI» 

11.30 h. pausa

12 h. Mateu Riera (Universitat Autònoma de Barcelona): «Monjos i monestirs 

en petites illes i illots de la Mediterrània occidental dels segles IV a VIII dC» 

13 h. Gabriel Ensenyat (UIB): «De monja a beguina. El cas de sor Anna Maria 

de Puigdorfila (1531-1532)»


