
Vinculat al projecte Paisatges Monàstics, organitzem aquest seminari
internacional dirigit especialment als estudiants de doctorat que investiguen
sobre aspectes eclesiàstics en el període comprès entre l’Antiguitat Tardana i
els inicis de l’Edat Mitjana.
El seminari compta amb la participació d’investigadors de reconegut prestigi
en l’àmbit internacional, els quals presenten aspectes relacionats amb les
seves més recents investigacions, sempre entorn al fenomen monàstic
d’Occident entre els segles IV-VII.
Al final de cada sessió realitzarem una taula rodona de debat que s’iniciarà
amb la presentació dels projectes de tesis doctoral que en aquest moment
s’estan realitzant en diferents universitats, a propostes dels ponents i de la
pròpia organització.
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Dimecres 3 de novembre
Presideix:  Mattia Chiriatti (Universidad de Granada)

15:00 – Presentació del cicle i del seminari
per IP del projecte Paisatges Monàstics – Marta Sancho 

Planas

15:15 - La informació literària sobre el primer monacat al 
NW de l'Àfrica romana (ss. IV-VI)

per Carles Buenacasa Pérez (Universitat de Barcelona)

15:55 - La moda monástica en la Hispania tardorromana: 
¿Una cuestión aristocrática?
per Jordina Sales-Carbonell (Universitat de Barcelona)

16:35 Coffee break

16:55 - El cenobitismo femenino en la Hispania visigoda: 
un monacato subordinado

per Pablo de la Cruz Díaz (Universidad de Salamanca)

17:35 - El monacato hispano primitivo desde el punto de 
vista de un hispanista inglés

per Roger Collins (University of Edinburgh)

18:15 - Tesis doctorals en curs 
- Presentació de tesis doctorals sobre temes

relacionats amb el monacat primigeni a Occident.
Comptarem amb la participació de doctorands de
totes les universitats implicades. Cada doctorand
disposarà de 10 minuts per explicar el seu projecte.

Keynote: Mattia Chiriatti (Universidad de Granada): 
Methods and strategies for the research of Late
Antiquity and Early Medieval monastic sources.

18:45 - 19:30 – Taula rodona final amb tots el ponents
Modera: Xavier Costa Badia (Universitat de Barcelona)

Dijous 4 de novembre
Presideix: Carles Buenacasa Pérez (Universitat de 
Barcelona)

9:00 - Twenty-five years after Jenal’s Italia ascetica atque
monastica. A reassessment.

per Roberto Alciati (Università degli Studi di Firenze)

9:40 - El desierto en la Côte d'Azur: El paisaje simbólico
del monacato galo tardoantiguo en las fuentes literarias

per Raúl Villegas Marín (Universitat de Barcelona)

10:20 Coffee break

10:45 - A farewell to Iro-Frankish monasticism
per Albrecht Diem (Syracuse University)

11:20 - Monks and relics in the late antique West.
per Robert Wiśniewski (University of Warsaw)

11:55 -13:00 – Taula rodona final amb tots els ponents
Modera: Jordina Sales-Carbonell (Universitat de 
Barcelona)

13:00 - Clausura del Seminari

Programa

Més informació a: ub.edu/proyectomonastic/ 

INSCRIPCIONS: https://forms.gle/YJfh4dzg24EDUaKB9
Inscripció gratuïta. Es facilitarà certificat d’assistència als inscrits que ho sol·licitin.
Idiomes: CAT, ESP, ENG, ITAL – Es preveu la publicació de les actes.
Format presencial: Sala Jane Addams, 4t pis, Facultat de Geografia i Història de la UB.
Format online: plataforma digital ZOOM. Enllaços d’accés:

Dimecres: https://ub-edu.zoom.us/meeting/register/tJIkcOitrzopHdQeyB0UBSAONjILVM7vA8Zk
Dijous: https://ub-edu.zoom.us/meeting/register/tJ0ldumhpzktHt2A2JwEDcjtrX1EB0Y8kuhT

https://www.ub.edu/proyectomonastic/
https://forms.gle/YJfh4dzg24EDUaKB9
https://ub-edu.zoom.us/meeting/register/tJIkcOitrzopHdQeyB0UBSAONjILVM7vA8Zk
https://ub-edu.zoom.us/meeting/register/tJ0ldumhpzktHt2A2JwEDcjtrX1EB0Y8kuhT

