
Àrea de 
literatura
Les grans 
civilitzacions
d’Europa, 3
La civilització 
medieval
Dirigida per Jordi Llovet

Totes les sessions tindran lloc
dimarts a les 19 h.

Preus
Ciutadania en general: 120 € 
Estudiants, Amics del CCCB, 
Amics del MNAC, aturats, jubilats 
i més grans de 65 anys: 100 €

L’Institut estendrà un diploma 
d’assistència a totes les persones 
matriculades en aquest curso que 
ho demanin.

L’Institut es reserva el dret de canviar 
qualsevol aspecte particular d’aquest 
programa si les circumstàncies 
l’hi obliguen.

Places limitades

Informació i matrícules
Institut d’Humanitats,
Montalegre, 5, 08001 Barcelona,
de dilluns a divendres,
de 10 a 14 h. i de 16 a 19 h.
Telèfon: 93 412 21 74
Fax: 93 301 42 54
www.cccb.org/institut_humanitats
cursos@cccb.org
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Àrea de literatura
Les grans civilitzacions d’Europa, 3
La civilització medieval

L’Institut d’Humanitats de Barcelona ofereix, amb el títol Les Grans 
Civilitzacions d’Europa, una sèrie de cursos dedicats a les cultures 
i les civilitzacions del nostre continent que han excel·lit en notables 
i diversos aspectes: organització política, religió, cultura literària, 
arquitectura i arts plàstiques, filosofia i història de la ciència. Amb 
aquesta visió de conjunt, les persones matriculades assoliran una 
idea general i seriosa del pes i la transcendència que les grans 
civilitzacions europees, des de la Grècia clàssica fins a la Catalunya 
Noucentista, han tingut en la definició de la nostra cultura i de les 
nostres formes de vida.

Coordinat per Anton Espadaler
In memoriam Martí de Riquer

Dimarts Isabel de Riquer
14.10.14 Introducció a l’Edat Mitjana 

21.10.14 José Enrique Ruiz-Domènec
 L’última romanitat: bàrbars, llatins 
 i cristians

28.10.14 Stefano M. Cingolani
 Carlemany i el naixement d’Europa

04.11.14 Antoni Conejo
 L’art romànic

11.11.14 José Enrique Ruiz-Domènec
 La societat feudal

18.11.14 Victoria Cirlot
 Les llegendes artúriques

25.11.14 Eduard Vilella
 Els trobadors

02.12.14 Sergi Grau
 Les heretgies: el catarisme

09.12.14 Jaume Aurell
 La Mediterrània: comerç, imperi, religió

16.12.14 Raffaele Pinto
 Dante: poesia, política i religió

13.01.15 Antoni Conejo
 L’arquitectura gòtica

20.01.15 Antoni Conejo
La pintura gòtica

27.01.15 Almudena Blasco
 La vida quotidiana: la cuina, el carrer, 
 la cambra

03.02.15 Lluís Cifuentes
La ciència medieval: jueus i musulmans

10.02.15 Jordi Bolòs
El camp i la ciutat

17.02.15 Anton Maria Espadaler
Els llibres de cavalleries

24.02.15 Jordi Llovet
Petrarca i l’alba del Renaixement

Curs 2015-2016: La cultura del Renaixement


