LES BASÍLIQUES HISTÒRIQUES
DE BARCELONA

VII Jornada
La desapareguda església de Sant Miquel de
Barcelona. Un patrimoni itinerant
maig de 2022

Les basíliques històriques de Barcelona són un patrimoni d’una
gran riquesa i interès encara en gran part desconegut. Per
aquesta raó, la Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i
Arts Cristianes, integrada a l’Ateneu Universitari Sant Pacià,
organitza un cicle continuat de jornades d’estudi amb l’objectiu
d’omplir de contingut les llacunes existents en el coneixement
històric d’aquestes institucions que van jugar un paper
important a la ciutat. Alhora, les Jornades volen difondre el seu
patrimoni a tothom com a exemple magnífic que són del nostre
tresor patrimonial. Les jornades seran publicades a la col·lecció
Studia Historica Tarraconensia de la Facultat Antoni Gaudí.

LES BASÍLIQUES DE LA SEU EPISCOPAL D’ÈGARA:
CENTRE I PERIFÈRIA
La VI Jornada “Les Basíliques Històriques de Barcelona” està dedicada a
les esglésies de Sant Pere
de Terrassa, un conjunt
religiós que al segle V es
va segregar del bisbat de
Barcelona per convertir-se
en Seu Episcopal. L’any
2018, el conjunt ha estat
inscrit en la llista indicativa de Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i
això ha impulsat l’estudi i el
coneixement del conjunt
Lauda sepulcral de mosaic (segle IV)
de les esglésies.
Fotografia: Museu de Terrassa
Particularment, s’estudia el
conjunt pictòric datat al segle VI, únic en l’àmbit europeu. En
aquesta jornada es presentaran algunes de les novetats i línies
de treball en diferents camps de la recerca (territori i ciutat,
episcopologi i creació del bisbat, arquitectura, litúrgia, art i món
funerari), així com la relació que el conjunt va mantenir amb
l’església de Barcelona durant l’antiguitat tardana.

VI Jornada

Interior de l'església funerària de Sant Miquel de Terrassa (segle VI)
Fotografia: Manel Marqués. Museu de Terrassa

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Les basíliques de la seu
episcopal d’Ègara:
centre i perifèria

13 i 14 de maig 2021

Programa

Les basíliques de la seu episcopal d’Ègara: centre i perifèria
13 de maig

14 de maig

09.30 h

Recepció de materials

09.00 h

10.00 h

Presentació institucional

10.15 h

Presentació de les Actes V Jornada «Les Basíliques
Històriques de Barcelona»: Bisbes, màrtirs, menestrals i
comerciants a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor

«Les pintures de Sant Miquel i Santa Maria: un missing
link en el marc de la recepció artística de l'Orient
mediterrani»
Dr. Carles Sànchez (Universitat Autònoma de Barcelona Museu de Terrassa)

09.45 h

«El territori de la ciutat d'Ègara a l'Alt i el Baix Imperi.
L'ager d'una urbs ben enigmàtica»
Dr. Oriol Olesti (Universitat Autònoma de Barcelona)

«Els mosaics de paviment i les laudes funeràries de la
seu episcopal d’Ègara»
Dra. Eva Subías (Universitat Rovira i Virgili)

10.15 h

«La creació i segregació del bisbat d’Ègara de Barcelona: procés, motivacions i transfons legal»
Dr. David Abadias (Facultat Antoni Gaudí - AUSP)

«La seu d’Ègara en el context de l’arquitectura cristiana
hispànica»
Dra. Cristina Godoy (Facultat Antoni Gaudí - AUSP)

10.45 h

Pausa – cafè

11.45 h

Pausa – cafè

11.15 h

12.15 h

«Una nissaga de bisbes al segle : Nebridi de Terrassa i
els seus tres germans»
Dr. Carles Gascón Chopo (Universidad Nacional de Educación
a Distancia)

«Topografia i jerarquia de la mort a la seu episcopal
d’Ègara (segles IV-VII)»
Llic. Antonio Moro (Museu de Terrassa)

12.00 h

«Superstició i religió. Troballes monetàries i d’i·luminació
als espais sagrats d’Ègara»
Dtnda. M. Gemma Garcia Llinares (Facultat Antoni Gaudí AUSP), Llic. Antonio Moro (Museu de Terrassa)

10.30 h

11.15 h

13.00 h

«El segle i l’arquitectura monumental a la seu
episcopal d’Ègara. Noves aportacions»
Dtnda. M. Gemma Garcia Llinares (Facultat Antoni Gaudí AUSP)

13.30 h

Debat

14.00 h

Dinar

16.30 h

«El retaule mural de Sant Pere. Un element singular de
l'antiguitat tardana»
Llic. Domènec Ferran (Museu de Terrassa)

17.15 h

«La població d’Egara dels segles IV al X a través de les
dades antropològiques»
Dr. Xavier Jordana (Universitat de Vic),
Dra. Assumpció Malgosa (Universitat Autònoma de
Barcelona)

18.00 h

Debat

12.30 h

Debat i clausura de les jornades

13.00 h

Dinar

17.00 h

Visita a les Basíliques de la Seu d’Ègara, a Terrassa

Pintura mural de l'absis de l'església de Sant Miquel de Terrassa (segle VI)
Fotografia: Teresa Llordés. Museu de Terrassa

Inscripcions
Seu de les sessions:
Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes
Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP)
Aula Magna
C/ Diputació 231, Barcelona
Inscricipcions: www.facultatantonigaudi.cat
Telèfon informació Facultat Antoni Gaudí: 934 53 49 25
Crèdits del curs: valor lectiu 1 ECTS (només per alumnes de grau de
l’AUSP, presentant un treball complementari i segons normes de
Secretaria)
Coordinació: Julia Beltrán de Heredia, M. Gemma Garcia Llinares Facultat Antoni Gaudí (AUSP)

