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INFORMACIÓ D’INTERÈS

Totes les sessions són d’accés lliure i, per tant, són 
gratuïtes.

Les conferències estan destinades a estudiants 
d’Història de l’Art, Arquitectura i, en general, a 
qualsevol  persona interessada en patrimoni artístic i 
cultural de l’Edat Mitjana.

Les sessions se celebraran en l’Institut d’Estudis 
Catalans, sota la promoció de la filial Amics de l’Art 
Romànic, al Carrer del Carme, 24 de Barcelona.  I, 
també, en la mateixa Basílica de Santa Maria del Mar, 
en la sessió de la visita.

L’activitat està coordinada per Francesca Español 
(Universitat de Barcelona), Gerardo Boto (Universitat 
de Girona) i Màrius Vendrell (Universitat de 
Barcelona).



 

JUSTIFICACIÓ

Santa Maria del Mar, obra de Berenguer 
de Montagut, és un dels edificis més 
rellevants i representatius del gòtic 
català. De disseny arquitectònic ambiciós 
i únic, la seva construcció va agermanar 
l’esforç i les voluntats dels veïns del barri 
de Ribera, un dels més aristocràtics de 
la Barcelona medieval. L’església encara 
segueix essent, com aleshores, la fàbrica 
més representativa d’aquest sector 
de la ciutat. L’estudi dels seus trets 
arquitectònics, dels usos litúrgics que va 
acollir i del mobiliari  que el va significar 
en època medieval, és l’objectiu d’aquest 
col·loqui que té Santa Maria del Mar 
com epicentre, i que també s’interroga 
sobre la gestió contemporània del 
monument a partir dels seus valors 
artístics i culturals.

14 NOVEMBRE 2016

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
09h00. Presentació del col·loqui a càrrec de Francesca 
Español & Gerardo Boto.
09h15. Julia Beltrán de Heredia (Museu d’Història de la 
Ciutat): De l’antiguitat tardana a Santa Maria de les Arenes: els 
precedents de la Basílica de Santa Maria del Mar a través de 
l’arqueologia i les fonts documentals.
10h00. Marc Sureda (Museu Episcopal de Vic) & Robert Baró 
(Arquebisbat de Barcelona): Sancta Maria de ipsa mare. Raons 
d’existència i forma d’una seu parroquial urbana.
10h45. Debat
11h00. Pausa-café 
11h30. Francesca Español (Universitat de Barcelona): Les arrels 
de l’arquitecte. Berenguer de Montagut i Santa Maria del Mar. 
12h15. Màrius Vendrell (Universitat de Barcelona): Materials 
i tècniques de construcció.
13h00. Pere Roca (Universitat Politècnica de Catalunya): 
Anàlisi estructural i comportament sísmic.
13h45. Debat

16h15. Xavier barral i altet (Université de Rennes / 
Università Ca’Foscari, Venècia / IEC): La creació als vitralls de 
Santa Maria del Mar.
17h00. Joaquim Tremoleda i Trilla (Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Empúries) & Antoni Cobos (Universitat de Girona): 
La inscripció commemorativa de l’inici de Santa Maria del Mar.

17h45. Pausa-cafè
18h00. Joaquim Graupera (Universitat de Barcelona): 
Retaules: Promotors, memòria i devocions de les capelles.
18h45. Alberto Velasco (Museu de Lleida: Diocesà i 
Comarcal): El retaule major de Santa Maria del Mar en el 
context de la retaulística catalana del quatrecents.
19h30. Debat

15 NOVEMBRE 2016

BASILICA DE SANTA MARIA DEL MAR
 09h30-13h30. Visita del monument i debat

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
16h30. Mònica Maspoch (Universitat de Barcelona): Usos i 
divulgació turística de Santa Maria.
17h15. Robert Baró (Arquebisbat de Barcelona): Santa 
Maria del Mar des de la perspectiva de la gestió d’equipaments 
religiosos i culturals.
18h00. Taula Rodona. Moderador: Gerardo Boto 
(Universitat de Girona): Un futur pel monument i per la seva 
història.
19h00. Cloenda a càrrec de Francesca Español & Gerardo 
Boto.


