Lloc:

Direcció:

Monestir de les Avellanes

Karen Stöber
Janet Burton
Flocel Sabaté

Ctra. C-12, Km. 181 de Balaguer a Àger
25612 Os de Balaguer (La Noguera - Lleida)
www.monestirdelesavellanes.com
a/e: avellanes@maristes.org

Seu de la Universitat d’Estiu de la UdL 2019
Curs de l’Institut de Ciències de l’Educació de
la Universitat de Lleida
Preu d’inscripció: 20 € curs reconegut amb diploma
Inscripció al curs:
Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals
“Espai, Poder i Cultura”
Universitat de Lleida (espai 1.02, edifici Rectorat)
Tel. 973 70 31 52
a/e: medieval@historia.udl.cat

Allotjament i menús (Hostatgeria del Monestir ***)

X JORNADES D’HISTÒRIA
DEL MONESTIR DE LES AVELLANES
Història de l’Església i la Religiositat

Coordinació:
Antoni Salat
Robert Porta
Robert Vara

Secretaria:
Gemma Carnisé

Més informació:
Associació d’Amics del Monestir de les Avellanes
Tel. 973 43 80 06
amicsmonestir@maristes.cat
www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia
Universitat de Lleida
Tel. 973 70 31 52
medieval@historia.udl.cat
www.medieval.udl.cat

Organitza

Allotjament i esmorzar (preu per dia):
Una persona: 47,20 €
Dues persones: 72 €

Àpats (Restaurant El Claustre)
Dinar Menú especial Jornades: 12,50 €
(persona i menú)

Col·labora

Sopar Medieval (8 de juliol): 20 €
Tarifes especials per a estudiants (preu persona i dia)
Allotjament amb Mitja Pensió: 45 €
(allotjament, esmorzar i sopar)

Els preus inclouen l’IVA. La taxa turística és a part
(0,50 € per persona i dia). Per a les inscripcions al sopar medieval
contacteu amb el monestir.

Reserves d’allotjament i àpats a:
Tel. 973 43 80 06
a/e: avellanes@maristes.org

DL L. 635-2019- Disseny portada: Dani Leiva

Dinars: 10 € (per estudiant i menú)

ORA ET LABORA

LA VIDA DIÀRIA ALS MONESTIRS MEDIEVALS
8 i 9 de juliol de 2019
Monestir de les Avellanes (Os de Balaguer)

Ora et labora

La vida diària als monestirs medievals
Aquestes desenes Jornades de l’Església i la religiositat
del Monestir de les Avellanes centraran la mirada en la
vida diària als monestirs medievals. Any rere any els
participants d’aquestes Jornades ens allotgem a l’antic
monestir premonstratenc, trepitjant els indrets sagrats i
profans dels religiosos que hi vivien, resaven,
treballaven, dormien, menjaven, contemplaven, etc., fa
tants segles.
La vida diària de les monges i monjos medievals fou una
existència a base de Ora et labora, o sigui, una vida
marcada per una rutina diària d’oració, contemplació i
treball determinada per regles i consuetudines que
regulaven tota una sèrie de rituals al llarg de l’any
litúrgic. Les comunitats monàstiques varen ser llocs de
creació i de cultura, de cant i de contemplació. Però els
monjos i les monges eren també humans, amb les seves
necessitats pràctiques, que s’havien de consolidar amb
la seva existència enclaustrada.

Les 8 conferències que seran presentades en aquestes
jornades es dediquen, des de diferents punts de vista, a
la vida diària als monestirs medievals i a la seva
representació artística. Així es contemplarà el tema de
l’ideal versus la realitat monàstica, examinant l’obediència (o no) a les regles monàstiques, o es considerarà l’ús
pràctic i simbòlic dels espais de la vida monàstica, com
són l’església, el claustre, la sala capitular o el menjador.
També es farà una mirada a un tema tan fonamental
com la litúrgia, o a l’economia i l’alimentació dels religiosos, a la seva política interna i externa o a les seves
activitats dins i fora dels murs del convent.
A més a més de les conferències i debats, aquestes Jornades ofereixen diverses activitats relacionades amb el
tema de la vida diària als monestirs medievals. Enguany
oferirem una visita guiada a Santa Maria de Mur i com
cada any se celebrarà el popular Sopar Medieval al
claustre del monestir on aquesta vegada es reproduirà
un àpat del monestir de Sant Cugat.

Dra. Karen Stöber
Directora de les Jornades

Programa

Programa

Dilluns, 8 de juliol de 2019
9:00 h. Acte inaugural de les X Jornades
9:30 h. Raquel Alonso Álvarez (Universidad
de Oviedo/Universidá d’Uviéu) Hombres y
mujeres en los monasterios medievales. Entre
la normativa y la realidad
Debat

10:30 h. Anna Castellano (Monestir de
Pedralbes) Reclusió i cultura monàstica al
monestir de Pedralbes
Debat/Descans (Pausa Cafè)
12:00 h. Sor Mª Victoria Triviño, OSC
(Monestir de Santa Clara, Balaguer) De la liturgia
a las remembranzas en la vida monástica
medieval
Debat/Descans (Dinar)
16:00 h. Rosa Lluch (Universitat de Barcelona)
Les senyories i els pagesos dels monestirs
benedictins
Debat

Dimarts, 9 de juliol de 2019
9:30 h. Visita guiada: Noemí Nus
(Peperepep Cultural) La vida diària a la
canònica de Santa Maria de Mur en l’època
medieval


Servei d’autocar gratuït per a tots els inscrits

Retorn al Monestir/Dinar
16:00 h. Xavier Mora (Universitat Autònoma
de Barcelona) Les eleccions a les comunitats
eclesiàstiques medievals
Debat
17:00 h. Elvis Mallorquí (Universitat de
Girona) De fratribus in via. Monjos i monges
a l’exterior dels monestirs de les terres de
Girona, segle XIV

Debat / Descans (Pausa Cafè)
18:30 h. Karen Stöber Directora científica de
les Jornades (Universitat de Lleida)
Conclusions i avaluació de les X Jornades
Fi de la segona sessió i clausura de les X Jornades

17:00 h. Maria Soler (Universitat de Barcelona)

In festo sancti Benedicti, nebulas cum
pigmento. L’alimentació dels monjos a Sant
Cugat del Vallès

Debat/Descans (Pausa Cafè)
18:30 h. José Luis Senra (Universidad
Complutense de Madrid) Los sonidos del
silencio: la imagen de lo cotidiano en el
monasterio benedictino pleno medieval
Fi de la primera sessió

Dilluns, 8 de juliol de 2019
VIII Sopar Medieval
El rigor de les dietes monàstiques medievals

A les 20:30 h.

Recreació d’un àpat commemoratiu quaresmal del Monestir de Sant
Cugat del Vallès a l’entorn de l’any 1220
Direcció científica: Montserrat Coberó (Global Desenvolupament)
Direcció gastronòmica: xef Bobby Cabral (Restaurant El Claustre)

A les 22:00 h. (aprox.)

Concert “Cançó fugaç” del grup

Corrandes són Corrandes

