
Llocs

8 de novembre
Ateneu Universitari Sant Pacià (Barcelona)

9 de novembre
Universitat Autònoma de Barcelona 
(Bellaterra)

10 de novembre
Museu Episcopal de Vic (Vic)

Informació i inscripcions

Secretaria de l’Ateneu Universitari
Sant Pacià (AUSP)
Diputació, 231 · 08007 Barcelona
Tel. (34) 93 453 49 25
congressos@edusantpacia.cat
www.edusantpacia.cat

Comitè cientític
Robert Baró (AUSP), Matthias M. Tischler 
(UAB), Marc Sureda (MEV)

Preus
40 € general
15 € estudiants, aturats

Data límit d'inscripció
29 d'octubre de 2018

Llengües del Congrés

Català, anglès, francès i italià

Ara fa mil anys, Oliba de Cerdanya (971-1046), abat 
de Ripoll i de Cuixà, fou ordenat bisbe d’Osona. La 
seva important acció de gestió i renovació, duta 
a terme des d’aquesta posició preeminent, s’ha 
llegit des de la Renaixença essencialment com un 
impuls inicial en la història de Catalunya. Avui, la 
comprensió de la figura i l’actuació d’Oliba passa 
per una consideració àmplia del seu context vital, 
així com per la comparació amb altres prelats del 
seu temps en el marc de l’Europa occidental. El 
congrés internacional «Oliba de Vic. Un bisbe de 
mil anys enrere» es proposa de proveir aquesta 
perspectiva de la mà de reconeguts especialistes, 
concidint amb l'exposició Oliba episcopus que 
organitza el Museu Episcopal de Vic (27 octubre 
2018-10 febrer 2019).

Thousand years ago, Oliba de Cerdanya (971-1046), 
abbot of Ripoll and Cuixà was ordained bishop of 
Osona (Vic). The important reform activities, carried 
out from his prominent position, have been interpreted 
since the so-called Catalan Renaissance (of the 19th 
century) essentially as an initial impetus on the history 
of Catalonia. Today, the perception of the figure 
and the performance of Oliba has also to take into 
consideration his vital historical context and has to 
compare him with other prelates of his time within 
the framework of Western Europe. The International 
Congress "Oliba of Vic. A Bishop One Thousand Years 
Ago" aims to provide this perspective offered by 
internationally renowned scholars, coinciding with the 
exhibition Oliba episcopus organised by the Museu 
Episcopal de Vic (27 october 2018 - 10 february 2019).

Congrés internacional
8 - 10 novembre 2018

Oliba de Vic
Un bisbe de mil anys enrere

Col·labora:

Oliba de Vic
Un bisbe de mil anys enrere

Organització:



8 de novembre
Lloc: Ateneu Universitari Sant Pacià (Barcelona)

Sessió inaugural

9.00 h
Acreditació dels 
assistents

9.30 h
Parlaments 
d’inauguració

10.30 h
Oliba, bisbe: precisions 
a les biografies
i al diplomatari.
Ramon Ordeig (ABEV)

11.30 h
Pausa-cafè

12.00 h
Western Europe in the 
Age of Abbot-Bishop 
Oliba: Persistence and 
Transformation after 
the Carolingians. 
Patrick Geary (Institute 
for Advanced Study, 
Princeton)

13.30 h
Dinar lliure

Sessió 1
Política i societat
en temps de canvis

Presidència
Antoni Virgili (UAB-AUSP)

15.30 h
Formes d’organització i 
manifestació del poder.
Stefano Cingolani (UB)

16.15 h
Església i política abans 
de la reforma gregoriana.
David Abadías (AUSP)

17.00 h
Pausa

17.15 h
Geopolítica europea: 
relacions a llarga 
distància.
Josep M. Salrach (UPF)

18.00 h
Arqueologia i territori a la 
Catalunya de tombants 
de l’any 1000.
Josep M. Vila (UAB-
ACRAM) 

18.45 h
Discussió i taula rodona

9 de novembre
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)

Sessió 2
Cultura escrita i univers 
normatiu

Presidència
Jesús Alturo (UAB)

9.30 h
Abbot-Bishop Oliba 
and His Europe-Wide 
Network of Knowled-
ge Transfer and 
Learning.
Matthias M. Tischler 
(ICREA/UAB)

10.15 h
Entre tradition locale 
et influences extérieu-
res. Les chanoines du 
diocèse de Vic au XIe 
siècle.
Ursula Vones-
Liebenstein (Köln)

11.00 h
Pausa-cafè

11.30 h
Legal Tradition and
Knowledge of Law on
the Fringe of Post-
Carolingian Europe: 
Northern Italy and 
Catalonia in the early 
11th century.
Stefan Esders (Freie 
Universität Berlin)

12.15 h
Documentary Culture in 
Catalonia and England, c. 
975-1050.
Adam Kosto (Columbia 
University, New York)

13.00 h
Discussió i taula rodona

14.00 h
Dinar lliure

Desplaçament a Vic

18.00 h
Visita a l’exposició
Oliba episcopus
al Museu Episcopal
de Vic

10 de novembre
Lloc: Museu Episcopal de Vic (Vic)

Sessió 3
Creació artística

Presidència
Xavier Barral
(IEC-UHB-UCF)

9.30 h
L'évêque 'maître des 
images' dans l'Europe 
de l'an mil.
Alain Rauwel 
(Université de 
Bourgogne-EHESS, 
Dijon/Paris)

10.15 h
Les esglésies d'Oliba: 
invenció i reinterpreta-
ció d'arquetips 
arquitectònics 
europeus a l'alba del 
segle XI.
Gerardo Boto (UdG)

11.00 h
Pausa-cafè

11.30 h
Le Bibbie di Oliba, 
prototipi della cultura 
enciclopedica a Ripoll.
Andreina Contessa 
(Museo Castello di 
Miramare, Trieste)

12.15 h
Oliba i els ornamenta 
ecclesiae.
Francesca Español 
(UB-AAR)

13.00 h
Discussió i taula 
rodona

14.00 h 
Dinar lliure

Sessió de clausura

16.00 h
Visita a l’Arxiu i Biblioteca 
Episcopal de Vic

17.00 h
Conclusions del congrés 
i parlaments de clausura

Oliba de Vic
Un bisbe de mil anys enrere
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