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Dimarts, 10 de juliol

Aula A-2

9.30 h: Plantejament general: “L’angelologia, una 
cultura política oblidada?” (X. Torres, UdG)

10.15 h: “Angelologia política a la Catalunya 
medieval: Francesc Eiximenis i el seu Llibre dels 
àngels” (S. Martí, UdG)

11.00 h: Pausa

11.30 h: “Angeli ribelli nell’Europa medievale e 
moderna” (A. de Benedictis, U. Bolonya)

12.15 h: “Más ángeles rebeldes: angelología y 
pactismo en la Cataluña de 1640” (X. Torres, UdG)

13.00 h: Debat

13.30 h: Dinar

16.00 h: “Angelología y constitucionalismo contra-
rreformista en la Corona de Aragón (siglo XVII)” 
(R. Galdeano, UdG)

16.45 h: “Àngels i criatures angelicals: el cas de la 
Madonna de Palerm de Joan de Borgonya” 
(J. Garriga, UdG)

17.30 h: Debat

18.00 h: Pausa

18.30 h: Visita al Jardí de l’Àngel de la ciutat de 
Girona (J. Nadal, UdG)

Dimecres, 11 de juliol

Aula A-2

9.30 h: “Ángeles y arcángeles en la cultura política 
de los Reinos de Indias” (N. Sala, UdG)

10.15 h: “Ingeniería misionera franciscana: Las 
tierras altas mexicanas y la región peruana de 
Colca-Collaguas (s. XVI)” (R. Rovira, UdG)

11 h: Pausa

11.30 h: “Las relaciones entre el franciscanismo 
y el poder provincial en Cumaná (1707-1711)” (F. 
Eissa-Barroso, U. Manchester)

12.15 h: Debat

13.00 h: Cloenda

Coordinació:

Xavier Torres (UdG), Núria Sala (UdG) i Javier 
Burgos (UdG), amb la col·laboració de Montserrat 
Zamora (UdG) i Laura Farías (UdG)
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