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  Cognoms ..........................................................................

  Nom ..................................................................................

  Adreça ...............................................................................

  .............................................................................................

  Població ............................................................................

  C.P. .....................................................................................

  Correu electrònic ...........................................................

  Telèfon ...............................................................................

  

     Preu de matriculació:

Socis dels Amics de l’Art Romànic, estudiants i 
inscrits amb comunicació: 30 €
No socis: 60 €

Es lliurarà certifi cat d’assistència. El pagament de la 
quota dóna dret a rebre les actes.
Per formalitzar la inscripció cal enviar la butlleta 
abans del 23 de novembre de 2012 a l’adreça de 
correu electrònic bbetriu@iec.cat,  o bé entregar-
la a la seu de l’entitat (c. Maria Aurèlia Capmany, 
14, Barcelona) dins del següent marc horari: dilluns 
i dijous (8-17 h), dimarts (8-15,30 h), dimecres i 
divendres (8-15 h).
L’ingrés s’efectuarà al compte de La Caixa: 
2100-0963-64-0200096403

Propostes de comunicació (fi ns el 23 de 
novembre):
aarjd@iec.cat

FULL D’INSCRIPCIÓ
Portalades gòtiques a la Corona d’Aragó

Com a continuació lògica del congrés dedicat a 
les portalades romàniques, Ianua Coeli: la porta 
monumental romànica als territoris peninsulars (2010), 
presentem un nou congrés centrat en les portes 
del període gòtic, en aquest cas dins l’àmbit de la 
Corona d’Aragó.
Des de perspectives diverses -que comprenen 
temes com la iconografi a, l’estructura arquitectònica 
i el llenguatge escultòric- pretenem apropar-nos a 
l’important conjunt de portalades gòtiques que s’han 
conservat al territori (o de les quals n’ha quedat un 
rastre documental), tant en els edifi cis religiosos 
com en els civils.
Les contribucions seran recollides en unes actes que 
aspiren a esdevenir un referent ineludible per a un 
tema que fi ns ara no havia rebut un tractament de 
caràcter global a la Corona d’Aragó.

Direcció científi ca:
Francesca Español Bertran

Secretaria científi ca:
Joan Valero Molina

Secretaria tècnica:
Francesc Fité Llevot
Joaquim Graupera Graupera
M. Lluïsa Castellanos Rayo
Núria Fortuny Solís
Rosa M. Martín Ros

Guadalupe Miras Bernal



Dilluns 10 de desembre

9.30 h 
Acreditació dels participants

10 h
Inauguració ofi cial del congrés

10.30 h
Conferència inaugural
Dr. Marcello ANGHEBEN, Université de Poitiers
Du temps present aux fi ns dernières: la progressive 
affi rmation du Jugement dernier sur les portails français 
du XIIe au XIII siècle

11.30 h -12 h
Pausa-cafè

12 h
Dra. Francesca ESPAÑOL, Universitat de Barcelona
La portalada gòtica a Catalunya

13 h
Debat

13.30 h
Dinar 

16.00 h
Dr. Joan VALERO, Universitat de Barcelona
El projecte de la portalada major de la catedral de Bar-
celona. El mestre Carlí i el seu entorn professional

17.00 h
Lectura de comunicacions

18.00 h – 18.30 h
Pausa-cafè

18.30 h
Debat

Dimarts 11 de desembre

9.30 h
Dr. Jesús CRIADO MAINAR, Universidad de Zaragoza
Portadas góticas en el viejo reino de Aragón: estado de 
la cuestión

10.30 h
Dr. Juan Vicente GARCIA MARSILLA, Universitat de 
València
Accessos a l’infi nit. Les portalades gòtiques valencianes i 
la seva iconografi a

11.30 h - 12 h
Pausa-cafè

12 h
Lectura de comunicacions i debat

13 h
Dinar

15.30 h
Dra. Tina SABATER, Universitat de les Illes Balears
Portalades i portals esculpits a Mallorca

16.30 h
Lectura de comunicacions

17,.30 h
Debat

Dimecres 12 de desembre

9.30 h
Dr. Francesc FITÉ, Universitat de Lleida 
Models i evolució del portal en el romànic tardà de la 
Catalunya de Ponent, i la introducció dels nous models 
gòtics (s. XIII-XIV)

10.30 h
Alberto VELASCO, Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
La desapareguda portalada gòtica de Santa Maria de 
Tàrrega

11.30 h - 12 h
Pausa-cafè

12 h
Debat

12.30 h
Redacció de les conclusions del congrés, a càrrec del dr. 
Marc SUREDA, Museu Episcopal de Vic.

16 h
Monuments gòtics barcelonins. Visita a les façades de 
Santa Maria del Mar, la catedral, la Casa de la Ciutat i el 
Palau de la Generalitat

Seu del congrés:

Sala Pere i Joan Coromines, Institut d’Estudis Catalans
c. Carme, 47, Barcelona.


