
Segueix-nos a:

www.uimir.cime.es

C3. El patrimoni gòtic de les 
 Balears
Dates: 23 i 24 d’abril de 2021

xxv EdiCió

Lloc:  
Dia 23: seu de l’Institut Menorquí d’Estudis 
(Can Victori, Camí des Castell, 28, Maó)
Dia 24: seu del Seminari Diocesà de 
Ciutadella (c. Seminari, 7, Ciutadella)

duració: 10 hores 

Preu d’inscripció: 30 €

Places limitades 

Per a més informació i inscripció:
www.uimir.cime.es / uimir@cime.es  
Tel. 971351500 

Informació addicional 25anys

1996 - 2021
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Coordinació:
Magdalena Cerdà Garriga. Professora d’Història de l’Art. 
Universitat de les Illes Balears

Professorat:
Tina Sabater Rebassa. Catedràtica de la Universitat de 
les Illes Balears. Professora d’Història de l’Art
Magdalena Cerdà Garriga. Universitat de les Illes 
Balears. Professora d’Història de l’Art
Gabriel Julià Seguí. Historiador, bibliòfil i membre de 
l’IME

Objectius:
•	 Aproximar-se al context historicoartístic de Mallorca i 

Menorca durant la baixa edat mitjana.
•	 Identificar els trets més característics de les arts 

del gòtic (arquitectura, pintura i escultura) i la seva 
evolució al llarg dels segles xiv i xv.

•	 Analitzar les obres més destacades del gòtic illenc.
•	 Conèixer els agents socials vinculats a les arts: 

promotors i artífexs.

descripció del curs:
L’objectiu d’aquest curs és difondre de manera divulgativa 
el patrimoni cultural gòtic de les Illes, específicament de 
Mallorca i Menorca, a través d’una exposició teòrica en què 
s’abastarà el context històric i artístic en el qual se situa el 
sorgiment i desenvolupament d’aquest estil (segles xiii-
xv). A partir dels eixos temàtics, centrats en les principals 
manifestacions, arquitectura i arts plàstiques (pintura i 
escultura), es donaran a conèixer els trets més característics, 
les obres, els artífexs i els promotors com a protagonistes 
d’aquesta època d’esplendor artística de les Balears. El curs 
es clourà amb una visita guiada per veure in situ mostres 
destacades del patrimoni gòtic de Ciutadella.
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Programa
divendres 23 d’abril  (seu de l’institut Menorquí d’estudis, Maó)

de 15.45 a 16.00 h
 Recepció dels participants i acte de benvinguda.

SESSIÓ 1 (de 16.00 a 20.00 h) El patrimoni gòtic de Mallorca
1. Introducció. El context historicoartístic. Consideracions cronològiques i 

culturals.
2. L’arquitectura. Arquitectura religiosa, palatina i civil.
3. Les arts plàstiques. Aspectes generals. La pintura i l’escultura del 

gòtic en les diferents etapes: el Regne de Mallorca, l’època de Pere el 
Cerimoniós, les arts de finals del segle xiv i primera meitat del xv i el 
darrer gòtic.

dissabte 24 d’abril  (seu del Seminari diocesà de Ciutadella)

SESSIÓ 2 (de 10.30 a 13.30 h) El patrimoni gòtic a Menorca
1. El marc geogràfic. 
2. El moment històric. Alfons III d’Aragó i el rei En Jaume II de Mallorca.
3. La Ciutadella musulmana, les mesquites. El temple cristià. 
4. L’església major de Santa Maria de Ciutadella. Construcció el gòtic català. 

Sant Joan de Missa i l’ermita de Gràcia de Maó.
5. La presència del gòtic a Menorca fins al segle xix.

SESSIÓ 3 (de 15.30 a 18.30 h)
 - Visita guiada pel patrimoni gòtic de Ciutadella  

  (catedral i església del convent de Sant Francesc).

Participants a qui va adreçat principalment 
Aquest curs està adreçat a qualsevol persona de la comunitat universitària o 
extrauniversitària que tengui interès en el tema. Especialment recomanat per 
a persones titulades universitàries en història, història de l’art, filosofia i lletres 
o magisteri, així com altres titulats que vulguin completar la seva formació en 
aquest camp.


