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Taula central del retaule dedicat a Sant Miquel Arcàngel de Verdú
@Museu Episcopal de Vic, fotògraf: Joan M. Díaz

ÀNGELS I DIMONIS 
A L’EDAT MITJANA

V JornADA SobrE ArT rEligióS A CATAlunyA

Vic, 15 de juny de 2016

En col·laboració amb:

Plaça Bisbe Oliba, 3
08500 Vic
T 938869360
www.museuepiscopalvic.com



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 Cen-
tral de Catalunya (UVic-UCC), l’Institut Superior de Ci-
ències Religioses de Vic (ISCRVic), amb la col·laboració 
del Museu Episcopal de Vic (MEV), proposen unes jor-
nades per aprofundir en el coneixement del patrimoni 
religiós i cultural de Catalunya.

L’edició d’enguany es dedica als àngels i dimonis, figu-
res singulars i populars que sovint han estat reduïdes 
a anècdotes decoratives o rondalles màgiques. S’apro-
fundirà en la visió medieval dels àngels de la mà de dos 
autors d’excepció: Ramon Llull des de la perspectiva fi-
losòfica i teològica, i Francesc Eiximenis, amb una visió 
més orientada a la predicació. La visita al MEV perme-
trà veure com es van representar aquests éssers en el 
context de l’art romànic i gòtic. 

La primera part de la jornada tindrà lloc a l’Institut 
Superior de Ciències Religioses de Vic (matí), on s’im-
partiran les ponències i la taula rodona, i la segona 
part (tarda) tindrà continuïtat al Museu Episcopal de 
Vic (MEV). 

Àngels i dimonis
a l’edat mitjana

Programa
09.00 Inauguració a càrrec de  Sr. Enric Vendrell, 

director general d’Afers Religiosos, del 
Dr. Joan Masnou, Vicerector de Relacions 
Internacionals i Formació Contínua de la 
UVic-UCC, i del Dr. Marc Sureda, director de 
l’ISCRVic  i conservador del MEV.

10.00 Els àngels en Ramon Llull. A càrrec del Dr. 
Carles Llinàs, filòsof  (Facultat de Filosofia de 
Catalunya, URV)

11.00 Pausa-cafè

11.30 Francesc Eiximenis i els àngels en la 
predicació i en la cultura popular medieval. 
A càrrec del Dr. Sadurní Martí, historiador de 
la Llengua i Cultura Catalanes (UdG)

12.30 Taula rodona i debat, amb la participació 
de la Dra. M. Carme Sanmartí, historiadora,  
(UVic-UCC), Carles Llinàs, Martí Sadurní i 
Marc Sureda.

14.00 Dinar lliure

16.00 Visita guiada. Àngels i Dimonis al Museu 
Episcopal. A càrrec de Marc Sureda.

17.30 Cloenda de la jornada

Matrícules a la UVic-UCC  
Secretaria del Centre Internacional de Formació 
Contínua 
Campus Miramarges, Edifici F 
C. Sagrada Família, 7 – 08500 Vic – Tel 93 881 55 16 
www.uvic.cat/universitatdestiu
Més informació a ISCRVic
Tel: 93 8861555

Preu: 55 € (consulteu possibles descomptes a la Secre-
taria del Centre Internacional de Formació Contínua de 
la UVic-UCC)

Organització: ISCRVic i UVic-UCC
Coordinació: Marc Sureda (ISCRVic) i M.Carme San-

martí (UVic-UCC)
Acreditació: Certificat d’assistència expedit per la 

UVic-UCC


