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Aquesta activitat s’emmarca en el Projecte I+D La casa medieval.

Materiales para su estudio en Mallorca,
HAR2016-77032-P (MINECO/AEI/FEDER, UE), adscrit al Departament de Ciències

Històriques i Teoria de les Arts, Universitat de les Illes Balears.
Activitat específica del Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia.

Activitat complementària del Màster en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió.
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Divendres, 23 d’octubre

9.30 h Marta Fernández (UIB): «Sala, tinell i palau. Espais i elements 
representatius a l’arquitectura règia i senyorial mallorquina»

10.15 h Juan Vicente García-Marsilla (Universitat de València): «La casa del 
noble y la del mercader. Modelos de consumo y aspiraciones sociales a 
través de los entornos domésticos de la ciudad de Valencia (siglos XIV-XV)»

11 h Maria Barceló-Crespí (UIB): «La casa gòtica a Mallorca a través dels 
inventaris postmortem».

11.45 h Pausa

12 h Magdalena Cerdà (UIB): «Escultures de devoció a la casa medieval 
mallorquina. Segles XV-XVI»

12.45 h Teresa Izquierdo (Universitat de València): «La dotación mobiliaria 
de la Casa de la Generalitat en el siglo XV»

13.30 h Debat

Descans

15.30 h Tina Sabater (UIB): «La pintura decorativa de la casa medieval 
mallorquina en el seu context historicartístic»

16.15 h Antònia Juan-Vicens (UIB): «Escultura arquitectònica: arcs i portals 
amb decoració aplicada»

17 h Debat i cloenda

PROGRAMA

Dijous, 22 d’octubre
 
9.30 h Tina Sabater (UIB): Presentació

10.15 h Francesca Tugores i Miquel Àngel Capellà (UIB): «Ca n’Oleo 
medieval (s. XIV-XVI): vestigis, documentació, noves troballes»

11 h Aymat Catafau (Universitat de Perpinyà): «Les cases dels eixamples 
medievals de Perpinyà als segles XIII i XIV: aproximació entre les fonts 
escrites, la topografia i l’arqueologia»

11.45 h Pausa

12 h Jacobo Vidal (Universitat de Barcelona): «'Mirau lo llustre dels 
ciutadans'. La casa tortosina entre els segles XV i XVI»

12.45 h Joan Domenge (Universitat de Barcelona): «Casa gòtica i portal 
rodó, un fidel maridatge»

13.30 h Debat

Descans

15.30 h Marco Rosario Nobile (Universitat de Palerm): «La residenza di un 
mercante catalano a Palermo: il palazzo di Gaspare Bonet»

16.15 h Federico Iborra (Universitat Politècnica de València): «Reflexiones 
en torno a la arquitectura residencial valenciana del siglo XIV»

17 h Debat


