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LES RELÍQUIES A 
L’EDAT MITJANA: 
DEL TESTIMONI A 
LA LLEGENDA

VI Jornada SobrE art I CuLtura
rELIgIoSa a CataLunya

Vic, 28 de juny de 2017

En col·laboració amb:

Pça. Bisbe Oliba, 3
08500 Vic (Barcelona)
T 938 869 360
F 938 869 361 
informacio@museuepiscopalvic.com 
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L’art religiós constitueix una part molt rellevant i extra-
ordinària del patrimoni del nostre país i es configura, 
sens dubte, com un testimoni insubstituïble de la rea-
litat històrica, social, material, espiritual i estètica del 
nostre passat, així com també de la nostra identitat. 
En aquest context, la universitat de Vic – universitat 
Central de Catalunya (uVic-uCC), l’Institut Superior de 
Ciències religioses de Vic (ISCrVic) i el Museu Episco-
pal de Vic (MEV) proposen unes jornades per aprofun-
dir en el coneixement del patrimoni religiós i cultural 
de Catalunya.

L’edició d’enguany es dedica a les relíquies a l’edat mit-
jana, uns objectes molt populars però sovint mal com-
presos. La cultura actual, fascinada per les llegendes 
fantàstiques que s’associen a moltes relíquies i potser 
escandalitzada pels excessos contraris al sentit comú 
que en ocasions s’hi relacionen, sovint oblida quin és 
l’origen d’un tipus d’objecte que esdevingué imprescin-
dible en l’estructuració de la societat cristiana medieval 
i que per això rebé tractaments artístics excepcionals. 

La primera part de la jornada (matí) tindrà lloc al Se-
minari de Vic, seu de l’Institut Superior de Ciències re-
ligioses de Vic, on s’impartiran les ponències i la taula 
rodona, i la segona part (tarda) tindrà continuïtat al 
Museu Episcopal de Vic (MEV). 

Les relíquies a l’edat 
mitjana: del testimoni
a la llegenda

Programa

09.00 recepció i entrega de la documentació

09.30 Inauguració de la jornada

10.00 Matèria i esperit. Significat de les relíquies 
en el cristianisme medieval. a càrrec del P. 
gabriel Seguí (Institut Superior de Litúrgia de 
barcelona-ateneu universitari Sant Pacià)

11.00 Pausa-cafè

11.30 L’escenari de la devoció: el fidel i la relíquia. 
a càrrec de Francesca Español (universitat 
de barcelona-amics de l’art romànic)

12.30 Taula rodona i debat, amb la participació 
dels ponents, de M. Carme Sanmartí (uVic-
uCC) i de Marc Sureda (ISCrVic-MEV)

14.00 Dinar lliure

16.00 Visita guiada: relíquies i reliquiaris al Museu 
Episcopal. a càrrec de Marc Sureda

17.30 Cloenda de la jornada

Preu:  60 €  

Matrícules a la UVic-UCC  tel: 93 881 55 16 
Més informació a ISCRVic tel: 93 886 15 55   
Organització: ISCrVic – MEV, uVic-uCC  
Coordinació acadèmica: Marc Sureda (ISCrVic-MEV) 
i M.Carme Sanmartí (uVic-uCC) 
Acreditació: Certificat d’assistència expedit per la 
uVic-uCC


