Organització científica:
Xavier Espluga (UB / Ludus)
xespluga@ub.edu

Inscripció
Caldrà enviar un correu amb nom i
cognoms, DNI, adreça i una fotocòpia
de la transferència bancària a la
secretaria administrativa de la jornada:
das.bauhaus_art@hotmail.com.

Alejandra Guzmán (UB / Ludus)
alx_guz@yahoo.es
Secretaria administrativa:
María Ahn (UB)
das.bauhaus_art@hotmail.com
Web: stel.ub.edu/ludus

Quota d’inscripció: 30 €

Jornada de recerca

Pere Miquel Carbonell
i el seu temps
(1434 - 1517)

Dades bancàries:
Compte corrent:
TITULAR:
UNIVERSITAT DE BARCELONA
NÚMERO:
2100 3642 16 2200092927
Col·laboren:
IBAN:
ES44 2100 3642 16 2200092927
SWIFT:
CAIXES.BBXXX
Remitent: “104B*” + Cognoms i
Nom”.
Descripció: “Jornada ‘Pere Miquel
Carbonell i el seu temps”.

Facultat de Filologia i Comunicació
Vicedeganat de Recerca
Departament de Filologia Llatina

§
22 de novembre de 2013
Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona
Aula Gabriel Oliver

Presentació

Programa

16.00 - 16.30 - Alex Coroleu (ICREA -UAB) :
Carbonell i les novetats que venien d’Itàlia.

La figura del notari Pere Miquel Carbonell
marca a casa nostra el pas de la tardor de
l’Edat Mitjana al Renaixament. És una de
les figures emblemàtiques del nostre
peculiar ‘Humanisme’: una xarxa de
persones que comparteixen gustos i
aficions, especialment, les noves modes
que arriben d’Itàlia. Carbonell, propietari
d’una interessant biblioteca, anotador
compulsiu de manuscrits i llibres, cronista,
es configura com un punt d’unió entre
temps diversos i entre cultures diferents.
La present jornada d’estudi i recerca
pretén fer un balanç de les aportacions
dels darrers anys i també aprofundir en
alguns aspectes de l’obra de Carbonell i
de la seva recepció.

9.30-10.00 Presentació

16.30 - 17.00 - Alejandra Guzmán (UB) :
Carbonell i l’estoicisme.

Aquesta Jornada ha estat organitzada pels
grups LUDUS Promoting Classics i
LITTERA del Departament de Filologia
Llatina de la Facultat de Filologia de la
Universitat de Barcelona, en el marc de
del projecte de recerca Antiquitates
Romanae. “Manuscritos anticuarios
y epigráficos en su contexto histórico (1450-1500)” (FFI2011-27372) del
Ministeri d’Educació.

10.00 - 10.30 - Agustí Alcoberro (UB) :
Pere Miquel Carbonell i l’humanisme català
10.30 - 11.00 - Xavier Baró (UIC) : Els clàssics
en el procés d’elaboració de la ratio studiorum
11.00 - 11.15 - Pausa
11.15 - 11.45 - Gerard Gonzàlez (UAB) :
¿Una xarxa epigràfica a l'entorn de P.M. Carbonell?
L'inici dels studia epigraphica a Catalunya
11.45 - 12.15 - Joan Carbonell (UAB) :
¿Una xarxa epigràfica a l'entorn de P.M. Carbonell?
Inscripcions itàliques en el ms. 69 de l’ACG.
12.15 - 12.30 - Pausa
12.30 - 12.45 - Daniel Àlvarez (UB) :
Glosses i anotacions jurídiques de P.M. Carbonell.
12.45 - 13.15 - Gemma Avenoza (UB) :
Els lectors de Carbonell cronista.
13.15 - 13.45 - J.Antoni Iglesias-Fonseca (UAB) :
Bernat d’Esplugues I P.M. Carbonell, notaris i humanistes.

17.00 - 17.30 - María Morrás (UPF) :
La dansa de la mort de Carbonell.
17.30 - 17.45 - Pausa
17.45 - 18.15 - Ivan Parisi (Nàpols) :
Los círculos humanísticos napolitanos.
18.15 - 18.45 - Álvaro Fernández de Córdova (UNavarra): Papado y monarquía durante el reinado de Fernando, rey de Aragón y
gobernador de Castilla.
18.45 - 19.15 - Marc Mayer (UB) :
P.M. Carbonell: la curiositat d'un humanista i la
passió d'un bibliòfil.
19. 15: Clausura

Facultat de Filologia i Comunicació
Aula Gabriel Oliver (Edifici Aribau)
Gran Via de les Corts Catalanes 585
08071 Barcelona

