
Un conveni actual 
arrelat en la història

La Universitat de Barcelona, centre d’elaboració
crítica i transmissió metòdica del saber, constata
l’exigència de coneixements altament
especialitzats propis de les ciències i de les
tècniques recents. Com altres institucions
intel·lectuals, en aquest cas l’Abadia de
Montserrat, comprova també que moltes
especialitzacions tendeixen a marginar els
coneixements que són a la base d’una cultura
humana i que constitueixen les arrels de la nostra
civilització: la història, la literatura clàssica i
moderna, la filosofia, l’art, la música, etc. Per això,
tant els responsables de la recerca i la formació
universitària com els estudiosos d’altres centres
culturals adverteixen la necessitat d’unir les forces
i ajuntar les possibilitats per mantenir l’equilibri
entre els diversos coneixements que articulen el
saber i enriqueixen l’ésser humà. Cal evitar que el
saber humanista esdevingui una cultura residual.

El conveni entre la Universitat de Barcelona i la
Fundació Abadia de Montserrat vol iniciar un
treball de col·laboració per promoure, aprofundir i
difondre la recerca en l’àmbit de les Ciències
Humanes. Desitja que el professorat de l’àmbit de
Lletres pugui expressar les potencialitats de la
seva recerca. Vol posar a l’abast dels especialistes
i els estudiants la realitat geogràfica i la botànica
de la muntanya, vol fer conèixer els fons històrics
de Montserrat, la secció arqueològica del Museu i
les obres artístiques de l’Abadia, les possibilitats
d’estudi que ofereix la biblioteca, com també la
tradició musical de l’Escolania.

L’evolució cultural de l’edat mitjana. 
Monestirs, catedrals, universitats

19 i 20 de novembre de 2004

I Jornada de Cultura Humanista

Conveni entre la Universitat de Barcelona
i la Fundació Abadia de Montserrat, 2025

Matrícula: 25 €

Informació, inscripció i reserves
Museu de Montserrat
Monestir de Montserrat
08199 Montserrat
Tel: 93.877.77.77
Fax: 93.877.77.24
museu@larsa-montserrat.com

L'assistència és vàlida per a un crèdit de lliure
elecció a la Universitat de Barcelona

Organitzen:

Abadia de Montserrat i Departament d’Història
Medieval, Facultat de Geografia i Història 
de la Universitat de Barcelona



Dissabte 20 de novembre de 2004

10.00 a 11.00

Manuscrits i incunables de l’Abadia de Montserrat.
Presentació, pel P. Alexandre Olivar

11.00 a 12.45

La universitat i la formació: la societat i el clergat,
pel Dr. Santiago Aguadé

12.45 a 15.30 

Descans

15.30 a 17.30

Visita del fons reservat de l’Orient Bíblic del
Museu de Montserrat, pel P. Pius-Ramon Tragan

Visita de les obres més importants del Museu de
Montserrat, pel P. Josep de C. Laplana

18.00

Fi de les jornades

Programa

Divendres 19 de novembre de 2004

10.30 a 11.30 

El marc històric: la transmissió del saber dels
monestirs a les universitats, pel Dr. Salvador
Claramunt

11.30 a 12.30

Els escriptoris de Ripoll i St. Gallen, 
pel Dr. Manuel Mundó

12.30 a 13.30

Els anys crucials per a la consolidació de la 
institució universitària (1200-1230), 
pel Dr. Salvador Claramunt

13.30 a 15.30 

Descans

15.30 a 16.30

Presentació dels fons de la Biblioteca del Monestir
de Montserrat, pel P. Damià Roure

16.30 a 17.15

Els estudis d’arts a Barcelona el segle XV: 
els estudiants, pel Dr. Josep Hernando

17.15 a 18.00

Els estudis d’arts a Barcelona el segle XV: 
els llibres, pel Dr. Josep Hernando

Professorat

Dr. Salvador Claramunt, vicerector i catedràtic d’Història
Medieval de la Universitat de Barcelona

Dr. Manuel Mundó, catedràtic emèrit de Paleografia i
Diplomàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona 
i membre de l’Institut d’Estudis Catalans

P. Damià Roure, monjo i director de la Biblioteca de Montserrat

Dr. Josep Hernando, professor titular d’Història Medieval 
de la Universitat de Barcelona

Moderador

Dr. Salvador Claramunt, vicerector i catedràtic d’Història
Medieval de la Universitat de Barcelona

Professorat

P. Alexandre Olivar, monjo i conservador dels manuscrits 
i incunables del Monestir de Montserrat

Dr. Santiago Aguadé, catedràtic d’Història Medieval 
de la Universitat de Barcelona

P. Pius-Ramon Tragan, monjo i director del “Scriptorium 
Biblicum et Orientale” del Monestir de Montserrat

P. Josep de C. Laplana, monjo i director del Museu 
de Montserrat

Jornades d’estudi

Com a primera opció d’estudi després de la
signatura del conveni, les jornades desenvolupen
un tema paradigmàtic: l’evolució cultural de l’edat
mitjana: monestirs, catedrals, universitats.   

De fet, els orígens de les universitats a l’edat
mitjana, entre els segles XII i XIII, tenen les seves
arrels en els nuclis intel·lectuals dels monestirs i
les catedrals. 

La famosa Escola de Medicina de Salerno (mitjan
segle XI) estava relacionada amb l’Abadia de
Montecassino. A les universitats de Bolonya i París,
des de la seva fundació (segles XII-XIII)
ensenyaven monjos i religiosos. No cal
dir-ho a la Universitat de Salamanca. 



Possibilitats d’allotjament a Montserrat
19-20 de novembre de 2004

Allotjament a l’Hostatgeria del Monestir

15 habitacions disponibles

Habitació i esmorzar: 10,00 €

Oferta Cel·les Abat Marcet

(Esmorzar i àpats apart)

Cel·la per 4 persones: 51,00 €

Cel·la per 3 persones: 38,70 €

Cel·la per 2 persones (Estudi): 21,20 €

Cel·la per 1 persones: 12,10 €

Hotel Abat Cisneros ***

Habitació doble amb
allotjament i esmorzar: 48,50 €

Habitació individual amb
allotjament i esmorzar: 28,35 €

(L’Hotel Abat Cisneros ofereix el 20% 
de descompte als estudiants)

Informació i reserves

Tel. 93 877 77 01
Fax 93 877 77 24

L’evolució cultural de l’edat mitjana. 
Monestirs, catedrals, universitats

I Jornada de Cultura Humanista

19 i 20 de novembre de 2004



IV Jornades Universitàries
d’Història Antiga

Prosseguint una tradició iniciada els anys
precedents, amb les jornades d’estudi del fons
artístic i arqueològic del Museu de Montserrat
aquest adquireix d’ara endavant un nou interès i
un nou valor. El conveni entre la Universitat de
Barcelona i la Fundació de l’Abadia de Montserrat
expressa la importància que dues institucions
culturals donen a l’estudi de la història, les
civilitzacions i la cultura del passat. La unió
d’esforços que suposa aquest conveni respon a la
voluntat conjunta de la Universitat i de l’Abadia
d’oferir una formació humana i artística en l’àmbit
universitari que enriqueixi i complementi aquells
aspectes que les ciències experimentals no poden
oferir i que, d’altra part, són necessaris per a una
recerca i una formació acadèmica integral. 
Les IV Jornades Universitàries d’Història Antiga se
centren en la Mediterrània oriental i el patrimoni
de l’illa de Xipre. 

Aquestes jornades permeten, a més, que
professors i estudiants entrin en contacte directe
amb els materials arqueològics i les peces
artístiques que posseeix l’Abadia de Montserrat,
que són l’exponent de l’interès cultural i el treball
dels monjos estudiosos de les generacions
precedents, que ara el monestir posa al servei 
del nostre país.

Xipre: la Mediterrània oriental, 
bressol de cultures

11 i 12 de desembre de 2004

IV Jornades Universitàries
d’Història Antiga

Conveni entre la Universitat de Barcelona
i la Fundació Abadia de Montserrat, 2025

Matrícula: 25 €

Informació, inscripció i reserves
Museu de Montserrat
Monestir de Montserrat
08199 Montserrat
Tel: 93.877.77.77
Fax: 93.877.77.24
museu@larsa-montserrat.com

L’assistència és vàlida per a un crèdit de lliure
elecció a la Universitat de Barcelona

Organitzen:

Museu de Montserrat i Departament de Prehistòria,
Història Antiga i Arqueologia de la Universitat 
de Barcelona



Diumenge 12 de desembre de 2004

10.15 a 11.15

La necròpolis de Tiro, 
per la Dra. Mª Eugènia Aubet

11.15 a 12.15

Els carros de guerra a Xipre i el Pròxim Orient, 
pel Dr. Fernando Quesada

12.15 a 15.30 

Descans

15.30 a 16.30

Visita del fons reservat de la secció d’Arqueologia
de l’Orient Bíblic del Museu de Montserrat, 
pel P. Pius-Ramon Tragan

16.30 a 17.30

Els altars xipriotes i orientalitzants a la península
Ibèrica, pel Dr. Sebastián Celestino

18.00

Fi de les jornades

Programa

Dissabte 11 de desembre de 2004

10.30 a 11.30 

El territori rural d’Ugarit i els contactes amb Xipre,
pel Dr. Jordi Vila

11.30 a 12.30

Relacions polítiques entre Babilonia i Xipre, 
per la Dra. Rocío Da Riva

12.30 a 13.30

Visita al Museu de Montserrat amb especial
incidència en la col·lecció de ceràmica xipriota, 
pel P. Josep de C. Laplana i el Dr. Francesc Gràcia

13.30 a 15.30 

Descans

15.30 a 16.30

La difusió dels cultes xipriotes durant el període
orientalitzant, pel Dr. Ricardo Olmos

16.30 a 17.30

Taula rodona. Moderador: Dr. Francesc Gràcia

17.30 a 18.30

Presentació dels fons de la Biblioteca del Monestir,
pel P. Damià Roure

Professorat

Dr. Jordi Vila, investigador de la Universitat de Barcelona

Dra. Rocío Da Riva, investigadora de la Universitat de
Barcelona

P. Josep de C. Laplana, monjo i director del Museu de
Montserrat

Dr. Francesc Gràcia, director del departament de Prehistòria,
Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona

Dr. Ricardo Olmos, professor de recerca del Centre Superior
d’Investigacions Científiques a Madrid

P. Damià Roure, monjo i director de la Biblioteca de Montserrat

Moderador

Dr. Francesc Gràcia, director del departament de Prehistòria,
Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona

Professorat

Dra. Mª Eugènia Aubet, catedràtica de Prehistòria de la
Universitat Pompeu Fabra

Dr. Fernando Quesada, professor titular d’Arqueologia 
de la Universitat Autònoma de Madrid

P. Pius-Ramon Tragan, monjo i director del “Scriptorium 
Biblicum et Orientale” del Monestir de Montserrat

Dr. Sebastián Celestino, professor de recerca del Instituto 
de Arqueología de Mérida, CSIC

Xipre: la Mediterrània oriental,
bressol de cultures

Xipre, ja cap al segon mil·leni abans de Crist,
esdevé un centre cultural de gran magnitud.
Gràcies a la seva posició geogràfica serà més tard
un centre de relacions humanes i comercials, un
lloc de pas i de trobament de cultures diverses: la
hitita, la fenícia, la persa, la grega i la romana entre
d’altres, que amb el temps han arribat a configurar
la Koiné mediterrània. Durant aquestes jornades,
l‘estudi del seu llegat arqueològic i artístic pretén
donar una visió general dels diferents vessants
tant culturals com religiosos i
econòmics que es van desen-
volupar a la Mediterrània
sobretot durant el període
orientalitzant. Xipre va ser un
dels principals nuclis difusors. 



Possibilitats d’allotjament a Montserrat
11-12 de desembre de 2004

Allotjament a l’Hostatgeria del Monestir

15 habitacions disponibles

Habitació i esmorzar: 10,00 €

Oferta Cel·les Abat Marcet

(Esmorzar i àpats apart)

Cel·la per 4 persones: 51,00 €

Cel·la per 3 persones: 38,70 €

Cel·la per 2 persones (Estudi): 21,20 €

Cel·la per 1 persones: 12,10 €

Hotel Abat Cisneros ***

Habitació doble amb
allotjament i esmorzar: 48,50 €

Habitació individual amb
allotjament i esmorzar: 28,35 €

(L’Hotel Abat Cisneros ofereix el 20% 
de descompte als estudiants)

Informació i reserves

Tel. 93 877 77 01
Fax 93 877 77 24

Xipre: la Mediterrània oriental, 
bressol de cultures

IV Jornades Universitàries
d’Història Antiga

11 i 12 de desembre de 2004


