A l’entorn de la creu santjoanina, una
peça cabdal de l’art gòtic català, no
sols es parlarà de les noves evidències que han emergit del seu estudi,
sinó també del seu context i d’altres
objectes i tipologies que ajuden a
copsar la transcendència d’un període de canvis com fou el segle XIV.

jornada científica

LES CREUS D’ORFEBRERIA
CATALANES, 1300-1360

Dimecres 21 de febrer de 2018

L’encontre pretén reprendre i homenatjar el gran pioner en l’estudi
d’aquests objectes artístics, Mn.
Gudiol, autor d’una monografia sobre
les creus d’argenteria a Catalunya,
publicada quasi fa cent anys. La
seva obra servirà de base per reflexionar sobre l’adopció de noves
tipologies, la diversificació d’objectes i funcions, la consolidació de
tendències formals i decoratives, la
delimitació dels centres productius
i altres qüestions que puguin enriquir el coneixement sobre aquests
distingits objectes sumptuaris.

— LLOC DE REALITZACIÓ
Museu Episcopal de Vic
Plaça bisbe Oliba, 3

PROGRAMA

JORNADES

Amb motiu de la cloenda de l’exposició «El tresor ocult. La creu de
Sant Joan de les Abadesses», el MEV,
amb la col•laboració de destacats
especialistes en la matèria, proposa
una aproximació a les creus d’argenteria catalanes del tres-cents.

Dimecres 21 de febrer de 2018
9:30h - benvinguda
Josep M. Riba
9:45h - Les primeres creus processionals gòtiques a Catalunya. Trets comuns i singularitats
Joan Domenge

10:30h - La creu de Sant Joan de les Abadesses en el seu
context formal i funcional
Marc Sureda

11:15h - Pausa
11:45h - Les «altres creus» del Monestir de Sant Joan
Joan Duran-Porta
12:30h La creu dels Esmalts de la catedral de Girona
Guadaira Macías, Joan Domenge
13:15h - Debat
14:00h - Dinar
16:00h - Les creus de cristall de roca a Catalunya
Joan Duran-Porta

16:45h - Les primeres veracreus gòtiques
Francesca Español

17:30h - Creus per a les capelles palatines de Jaume II i Pere
III: testimonis documentals
Jacobo Vidal, Joan Domenge

18:15h - Debat
19.00h - Cloenda

COORDINACIÓ:
Marc Sureda, Museu Episcopal de Vic
Joan Domenge, Universitat de Barcelona
Joan Duran-Porta, Universitat Autònoma de Barcelona
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