
PATROCINA

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la inscripció a l’Oficina de la Universitat d’Estiu (C/ 
Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703390 a/e: estiu@estiu.udl.cat) i us lliuraran el full de pagament 
que heu de portar a ingressar a la Caixa, terminals de ServiCaixa, CatalunyaCaixa o Banc Santander.

LA SEU D’URGELL
del 20 al 24 de juliol de 2015

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Universitat de Lleida
Estiu 2015DADES PERSONALS

DNI o passaport  Data naixement 
 
Sexe     H        D Nom 

Primer Cognom  Segon Cognom 
 
Adreça  
 
Població  CP 
 
Comarca/província  Tel. 
 
Adreça electrònica 

Dades acadèmiques o professionals:
 
Estudiant/a de la UdL: Sí  / No       En cas afirmatiu indiqueu:

Centre  Curs  Titulació  

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí  / No      En cas afirmatiu indiqueu:

Universitat  Curs  Titulació  

Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió 

 Vull rebre informació dels cursos d’estiu de properes edicions. 

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
s’informa que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer degudament regis-
trat del que és titular la Universitat de Lleida amb la finalitat d’atendre aquesta relació i ser informat 
d’activitats que realitza la Universitat de Lleida. Les dades personals facilitades són confidencials i 
d’ús exclusiu de la Universitat i són tractades d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades. El titular de les dades pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació 
mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

Signatura:

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Abans de formalitzar 
la matrícula, confirmeu la compatibilitat horària dels cursos i la disponibilitat de places:

CODI TÍTOL
 
 
 

Import de la matrícula dels cursos
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits  A

Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, 
si s’efectua l’ingrés entre el 5 i el 29 de maig de 2015* A x 0,70 

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, 
si s’efectua l’ingrés entre l’1 i el 19 de juny de 2015* A x 0,80 

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 5 de maig i el 19 de juny de 2015* A x 0,90 

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals



Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa  25001 Lleida
Per a més informació: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

ALLOTJAMENT
Per a més informació sobre l’oferta cultural i turística i per a reserves d’allotjament 
a la Seu d’Urgell

Oficina de Turisme de la Seu
C/ Major, 8 - 25700 La Seu d’Urgell
Tel: 973 351511
info@turismeseu.com
http://www.turismeseu.com/

29U4  Art i Humanitats 

L’ARTISTA MEDIEVAL II
Del 20 al 24 de juliol 
La Seu d’Urgell

El curs oferirà una visió àmplia i actual sobre la figura de l’artista 
dels períodes romànic i gòtic (condició social, itinerància, importàn-
cia dels tallers urbans, organització del mercat del luxe....) i, alhora, 
sobre els diversos àmbits de producció que s’hi detecten: des de les 
obres d’encàrrec fins a les manufactures seriades. Algunes lliçons 
versaran sobre la interacció entre mestre i promotor. També s’ofe-
rirà una visió sobre els mestres mudèjars. La presentació teòrica i 
els debats posteriors es complementaran amb un concert de música 
medieval i amb un recorregut exhaustiu pels monuments de la Seu 
d’Urgell (Catedral i Museu Capitular i Diocesà), i la visita de diverses 
esglésies de la Cerdanya. Aquesta activitat culminarà amb una ana-
da a Perpinyà per a visitar-hi les esglésies medievals i el palau dels 
Reis de Mallorca. 

Llengües d’impartició: Català i castellà

Coordinació Francesca Español Bertran (Departament d’Història de l’Art 
de la Universitat de Barcelona) i Francesc Fité Llevot (Depar-
tament d’Història Social i Història de l’Art de la UdL)

Equip docent Jesús Criado Mainar (Associació d’Amics de l’Art Romànic-
Institut d’Estudis Catalans), Joaquim Graupera Graupera 
(Associació d’Amics de l’Art Romànic-Institut d’Estudis 
Catalans), Francesca Español Bertran (Universitat de 
Barcelona), Francesc Fité Llevot (UdL), Juan Vicente García 
Marsilla (Universitat de València), Immaculada Lorés Otzet 
(UdL), Antoni Madueño Ranchal (musicòleg), Marc Sureda 
Jubany (Museu Episcopal de Vic) i Joan Valero Molina 
(Associació d’Amics de l’Art Romànic-Institut d’Estudis 
Catalans)

Durada 30 hores lectives
 

Espai Centre Cultural Les Monges, de la Seu d’Urgell
Preu 118,59 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 135,00 € la resta
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 20 
 Francesca Español i Francesc Fité
09.30-10.00 h Presentació del curs
 Marc Sureda
10.00-12.00 h Art, arquitectura i litúrgia: recursos per a la memòria 

episcopal i canonical en les catedrals medievals
 Imma Lorés 
12.00-14.00 h L’escultor i el comitent en el romànic: l’ús de models 

al servei d’un nou discurs
 Antoni Madueño
16.00-18.00 h Farai un vers de dreit nien: creació i sentiment a la 

lírica dels trobadors
 
Dimarts 21 
 Francesc Fité
09.30-11.30 h Sobre els mestres d’obra i la construcció medieval
 Joaquim Graupera
12.00-14.00 h Lligats pel contracte: límits i condicionants creatius 

de l’artista medieval
16.00-18.00 h Visita de les esglésies de Santa Maria de Talló, 

Santa Eugènia de Nerellà i de Santa Maria i Sant 
Jaume de Bellver de Cerdanya

 Concert a càrrec d’Antoni Madueño
22.00-23.00 h Flatus vocis, veu i cant a l’edat mitjana 
 (Capella de Sant Miquel)

Dimecres 22 
 Francesca Español
09.30-11.30 h Pictor noster […] acutissimum ingenium plurium 

dilectus. El rei i els seus artistes
 Juan Vicente García
12.00-14.00 h Per amor a l’art i als diners. La valoració econòmica 

del treball artístic a la Corona d’Aragó (segles XIV i 
XV)

16.00-18.00 h Visita guiada a la catedral de la Seu d’Urgell i al 
Museu Capitular i Diocesà

Dijous 23 
08.00-21.00 h Excursió a Perpinyà 

Divendres 24 
 Joan Valero
09.30-11.30 h L’escultor gòtic: de l’especialització a la versatilitat
 Jesús Criado
12.00-14.00 h Artistes mudèjars i clients cristians: una col·laboració 

necessària a l’Aragó baixmedieval 
 

 


