EL MÓN
D'IGNASI DE LOIOLA
RELIGIÓ, CULTURA I SOCIETAT
ALS SEGLES XVI-XVII
Manresa i Barcelona

PROGRAMA
Dilluns 19 de desembre | MANRESA

Lloc: Fundació Althaia, Sala d'Actes
Carrer Dr. Joan Soler, 1-3, Manresa

9.00 Servei de bus | Trajecte Barcelona-Manresa

Punt de recollida: davant de l'Edifici Històric de la UB

10.00 O b e r t u r a d ' i n s c r i p c i o n s
11.00-12.30 I n a u g u r a c i ó o f i c i a l d e l C o n g r é s
i conferència inaugural
Conferenciant:

Ronnie Po Chia Hsia

Pennsylvania State University
CAST

Ignasi a Manresa: de l'èxtasi
espiritual a l'evangelització

15.30-16.15 S e s s i ó 1 | V e r s u n a n o v a e s p i r i t u a l i t a t
Ponent:

Eduard López Hortelano

Universidad Pontificia de Comillas
CAST

Ignasi de Loiola: cap a una
nova espiritualitat

16.30-18.30 C o m u n i c a c i o n s
Xavier Narbón

Los Siete Gozos de la Virgen en la vida y obra
de Ignacio de Loyola

Judith Armiño

El surgimiento de las misiones populares y los jesuitas

Julià Felipe Formes de pensament religiós dels comuners
Francisco Valhondo Les confraries devocionals a la Catalunya moderna:
fonts i enfocaments
Jordi Bages L'espiritualitat cartoixana i la seva incidència en la
vida quotidiana de l'orde durant l'Edat Moderna
Carme Arronis Els primers santorals catalans reformats:
les compilacions de Pere Gil i Vicenç Antoni Domènec
Ivette Roig Els Sermons de Sants de Jaume Rebullosa
a la Barcelona del Sis-cents
Elisabet Petrus Història i obra del capellà Pau Clascar del Vallès
Debat

19.00 Servei de bus | Tornada a Barcelona

Dimarts 20 de desembre | MANRESA
Lloc: Fundació Althaia, Sala d'Actes/Sala annexa
Carrer Dr. Joan Soler, 1-3, Manresa

8.30 Servei de bus | Trajecte Barcelona-Manresa

Punt de recollida: davant de l'Edifici Històric de la UB

10.00-10.45 Sessió 2 | Dones i religiositat femenina
en el món ignasià

Ponent:

Ángela Atienza

Universidad de la Rioja
CAST

El món religiós femení en el temps ignasià.
Inquietuds, accions i propostes de renovació

10.45-11.00 P a u s a
11.00-13.30 C o m u n i c a c i o n s
Mireia Vila Les ínyigues. Dones manresanes
a l'ombra del futur sant Ignasi
Isabel Ilzarbe Una mirada hacia las mujeres anónimas en las biografías
ignacianas: peregrinas, barraganas, prostitutas y redimidas
Joan-Lluís Palos «Si fuera hombre entraría en la Compañía». Ignasi de Loiola, la
duquessa de Florència i l'arribada dels primers jesuïtes a la Toscana
M. Ángeles Sáez Les dones bandejades de la Companyia de Jesús.
La història d'un desencís
Aitana Finestrat Un estudio sobre la negociación de la libertad y la
agencia femenina desde el interior del convento.
De Monsarrada de Camós a Mary Percy
Eleonora Faricelli Il tumulto dello spirito: Laura Battiferri Ammannati e la
Compagnia di Gesù nell'Italia del secondo Cinquecento
Verónica Gallego La Compañía de Jesús y los círculos devocionales
femeninos en la Nápoles virreinal
Marta Jiménez La confesión de religiosas y la Compañía de Jesús:
las cartas al Padre General en los inicios de la orden (1558-1596)
Mercè Gras De beata reclosa a la primera carmelita descalça catalana:
Estefania de la Concepció Rocabertí (1530-1608)
a través de la ploma del jesuïta Pere Gil
M. Ángeles Pérez Samper Ser monja, según el padre Codorniu
Debat

15.30-16.15 Sessió 3 | Religió en el món urbà i el món rural
Ponent:

Joaquim M. Puigvert
Universitat de Girona
CAT

Els camins de la Reforma catòlica a la Catalunya
dels segles XVI-XVII: de les ciutats al camp

16.15-16.30 P a u s a

16.30-17.15 Sessió 4 | Pensament i ensenyament
en l'era de les reformes

Ponent:

Esther Jiménez Pablo

Universidad Complutense de Madrid
CAST

La renovació educativa de la
Companyia de Jesús (segle XVI)

17.15-19.30 C o m u n i c a c i o n s s i m u l t à n i e s
J. Buyreu; S. Gual Les visites pastorals a les Valls d'Andorra
V. Gual; X. Jorba
R. Masdéu; A. Sastre segons els llibres sacramentals

Sessió 3
Sala d'Actes

Jaume Dantí Els obrers abans i després del Concili de Trento.
Els laics en la gestió de les parròquies catalanes
Alexandra Capdevila Les conseqüències de les guerres de religió a Catalunya:
l'arribada i l'assentament de capellans francesos
Nil Boix «...tam in Regno Francie quam in Principatu Cathalonie...».
Preveres i capellans en l'onada migratòria francesa
d'època moderna. El cas del ducat de Cardona
Rafael Gil Rogativas y procesiones en Vic ante las epidemias de peste
de los siglos XVI y XVII
Carlos Blanco De l'ermita del Roser a la capella dels Roig:
devoció i projecció social a la Torredembarra moderna
Martí Roca «Por su medio estamos libres del pesado yugo de Francia, y no
hallamos restituidos baxo el suave dominio de la Majestad Católica». La
seu de Vic durant la guerra dels Nou Anys (1688-1697)
Jordi Sancho «Lo Rector de Alcaná». Notes sobre la vida
del jesuïta canareu Dr. Mn. Queralt
Montserrat Zamora Barcelona: una república de procesiones
Debat

Sessió 4
Sala annexa

Xevi Camprubí L'establiment dels estudis de gramàtica de la Companyia de Jesús
a Catalunya: els casos de Girona, la Seu d'Urgell, Barcelona i Vic
Daniel Aznar Els col·legis jesuïtes a la Monarquia francesa dels Borbons:
una escola del poder?
Marta Casanovas «Lo numerós auditori d'infinit poble, fluctuant per a oir-lo,
anava a onades per la iglésia de mar a mar».
La posada en escena del sermó a Lluís XIII del pare Jaume Puig
Àngels Rius Els jesuïtes i la fundació del «Real Colegio convictorio de
Nuestra Señora de Monserrat» a Córdoba (Argentina) l'any 1687
per Ignacio Duarte Quirós. Relacions amb l'Abadia de Montserrat
Agustí Alcoberro Tomistes i suaristes a la Universitat de Barcelona
en l'inici de la Guerra de Successió

Eduard Puigventós La proposta educativa de l'Escola Pia a la Catalunya dels segles XVII i XVIII
Debat

20.00 Concert d'orgue a la Basílica de la Seu de Manresa,
a càrrec de l'organista Jordi Figueras Carreras

21.15 Servei de bus | Tornada a Barcelona

Dimecres 21 de desembre | MANRESA
Lloc: Fundació Althaia, Sala d'Actes/Sala annexa
Carrer Dr. Joan Soler, 1-3, Manresa

8.30 Servei de bus | Trajecte Barcelona-Manresa

Punt de recollida: davant de l'Edifici Històric de la UB

10.00-12.00

Visita a la Cova de Sant Ignasi i la Manresa ignasiana

12.00-13.00 Sessió 5 | La Companyia de Jesús

i els ordes religiosos (segles XVI-XVIII)

Ponent:

Javier Burrieza

Universidad de Valladolid
CAST

Temor, misteri i oposició. Els jesuïtes i els ordes
religiosos a la monarquia borbònica del segle XVIII

16.00-16.45 S e s s i ó 6 | P o l í t i c a i r e l i g i ó
Ponent:

Ignasi Fernández Terricabras

Universitat Autònoma de Barcelona
CAT

Influència política de les institucions del clergat
català a l'Edat Moderna. Algunes pistes de reflexió

16.45-17.00 P a u s a
17.00-19.30 C o m u n i c a c i o n s s i m u l t à n i e s
Ramon Bosch Les influències hispàniques a la Cúria
durant els primers anys de la Contrareforma

Sessió 5
Sala d'Actes

Vicente Sanz Sant Francesc de Borja i el convent de la Santa Creu de
Llombai. Un focus cultural i un intent d'evangelització
Jonathan López-Vera Èxit i fracàs de la missió jesuïta japonesa als segles XVI i XVII
Alexandre Coello De héroes y villanos: los mártires jesuitas de las Filipinas a
través de los ojos del padre Mathias Tanner, SJ (siglo XVII)
Anna Busquets Al marge de les disputes: la relació entre el jesuïta Adam
Schall i el franciscà Antonio de Santa Maria Caballero
Ovidi Cobacho La fundació i el primer monestir de les caputxines de Manresa
David Ferré «Para el mayor bien y quietud de ambas partes y no menor edificación
y exemplo de toda la República». El plet i concòrdia entre jesuïtes i
caputxins per la Cova de Sant Ignasi de Manresa (1660-1734)
Diego Sola Entre Catalunya i Filipines: Ramon Berard OP en les
disputes eclesiàstiques del pas del segle XVII al XVIII
Debat

Sessió 6
Sala annexa

Martí Sangés La sacralitat del rei a Catalunya. Segles XV-XVI
Alfredo Chamorro Confessionalitat i escenificació de la fe a la Barcelona posttridentina: l'encaix de l'orde jesuïta al cerimonial de la ciutat
Víctor J. Jurado Els conflictes jurisdiccionals entre el poder reial i eclesiàstic:
la pugna de Lluís de Requesens i Carlo Borromeo a Milà (1572-1573)
Rodolfo Galdeano De la perfecció cristiana a l'església dels justos. Política i religió
a la Barcelona del bisbe Joan Dimes Loris (1576-1598)
Alba Alonso Religió, política i poder. Cas pràctic: l'arquebisbat de Tarragona
Josep Cañabate i les lluites pel poder amb el bandolerisme alcoverenc
Ida Mauro Jesuïtes mediadors en la Cort. Les trajectòries paral·leles de
Giuseppe Spucches i Alexandre de Ros a mitjans del segle XVII
Luis Conde Don Bernardino de Rebolledo y los jesuitas del norte
Joan M. Oliver «Uomo ben dotto ma sopramodo político»: el jesuïta Andrés Mendo
i les relacions entre política i religió durant el Virregnat a Catalunya
de Gaspar Téllez-Girón y Gómez de Sandoval (1667-1669)
Debat

20.00 Servei de bus | Tornada a Barcelona

Dijous 22 de desembre | BARCELONA
Lloc: Aula Magna de la Universitat de Barcelona
Edifici Històric | Gran Via CC, 585, Barcelona

10.00-10.45 Sessió 7 | Circulacions culturals i artístiques
Ponent:

Sílvia Canalda

Universitat de Barcelona
CAT

Imatges del fundador i de devoció jesuïta
a Barcelona i Catalunya. Transferències culturals
i particularitats artístiques

10.45-11.00 P a u s a
11.00-13.00 C o m u n i c a c i o n s
Glòria Ballús La música del segle XVI a Barcelona a l'entorn
de l'estada de sant Ignasi de Loiola
Fabiola Jaquero La representación indumentaria de los varones de la iglesia
en la Barcelona moderna
Laura García La iglesia jesuita de Nuestra Señora de Belén.
Un desafío religioso en el urbanismo de Barcelona
Eli Garcia-Marrasé «Ay en Egypto un lago extraordinario (...): Ignacio es este lago».
La petja egípcia en el món ignasià
Dolors Folch La cartografia xinesa i jesuïta: el mapa de Mateo Ricci
Quim Solias Esglésies, convents, temples. Edificacions religioses a la Barcelona
de Rafael Cervera (1633) i la seva visió dels jesuïtes
Francisco J. Martín La representación nacional en el Cádiz seiscentista. Los vascos y la Cofradía del
Cristo de la humildad y paciencia: promoción social y patrocinio artístico
Cristina Fontcuberta Justícia i advocació Immaculista en l'art de la Manresa moderna:
Laura Farías la sèrie del canonge Mulet de Josep Bal (ca. 1712)
Antonio Ezquerro L'oratori musical en els temples de la Companyia. Una eina catequètica
i difusora de doctrina a la Catalunya urbana del segle XVIII

13.30 Còctel (a peu) de final del IX Congrés

servit a la mateixa seu de l'Edifici Històric

16.00-17.30 Conferència de clausura
i cloenda del Congrés
Conferenciant:

Antonella Romano
EHESS, París
CAST

El món d'Ignasi de Loiola:
una història natural i moral

18.00 Visita a l'Edifici Històric

de la Universitat de Barcelona
en el seu 150è aniversari

L’Àrea d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona
organitza, de manera ininterrompuda des de l’any 1984, el Congrés
d’Història Moderna de Catalunya. La periodicitat quinquennal del
congrés, establerta l’any 1993 pel tercer congrés, s’exceptua en
aquesta novena edició, quatre anys després de celebrar-ne el vuitè, en
ocasió dels cinc-cents anys de l’arribada a Catalunya d’Ignasi de Loiola
(1491-1556) i la primera redacció, a la Cova de Manresa, dels seus
Exercicis Espirituals, brindant així l’oportunitat d’un congrés organitzat
per la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa.
El Congrés reflexionarà i debatrà sobre la situació religiosa, social i
cultural de la Catalunya i l’Europa dels segles XVI i XVII, un període en
què es varen generar noves formes de pensament, renovades
manifestacions religioses individuals i col·lectives, una redefinició de
les relacions entre el poder polític i la religió, així com expressions
culturals i artístiques que tradicionalment s’han emmarcat en
l’anomenada «cultura del barroc».

DADES D'INTERÈS
Quotes per als congressistes:
Públic en general: 50€
Estudiants · Professorat associat · Aturats · Jubilats: 30€
La inscripció inclou: el Servei d'autocar Barcelona-Manresa
(anada/tornada) en els horaris que s'indiquen en aquest Programa,
les Visites que s'hi especifiquen, el Còctel del darrer dia i les Actes.

Reconeixement d’activitats per als estudiants de Grau
de la Facultat de Geografia i Història de la UB: 1,5 crèdits
Contacte: Secretaria del Congrés de l'Àrea d’Història Moderna
de la UB · correu-e: congreshmc@ub.edu

Manresa 2022 Transforma és un projecte de l’Ajuntament de Manresa amb la col·laboració especial de la
Fundació “la Caixa", i la col·laboració d’AUSA, Denso Group i Corredoria d’Assegurances Pujol. Compta amb el
suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea a través de l’European Regional
Development Fund.

