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Mallorca és una illa, rodejada per la mar. Lleida és l’únic territori de Catalunya que no té
una sortida directa al pèlag. Aquest fet no
ha impedit que Mallorca i Lleida hagin mantingut un cert contacte al llarg de la història,
com posà de manifest Josep Lladonosa, però
aquesta relació no ha tendit a ser destacada
pels estudiosos, més centrats en les vinculacions mediterrànies de l’illa i en el caràcter de
cruïlla terrestre de la capital de la Terra Ferma.
Aquest seminari, nascut de la col·laboració
entre els arxius capitulars de Mallorca i Lleida, pren en consideració els mallorquins que
foren nomenats bisbes de Lleida. A partir de
la seva trajectòria, es vol constatar l’impacte
que tingueren els mallorquins en la diòcesi
lleidatana. Per altra banda, l’Estudi General
de Lleida va ser la primera institució universitària de la Corona d’Aragó. Atès el rol fonamental que aquest jugà en la formació dels
homes de l’Edat Mitjana i de la Modernitat,
s’ha volgut dedicar una sessió a la formació
dels eclesiàstics al llarg de la història, una instrucció que els convertí en referents culturals
entre els seus contemporanis.
L’objectiu de tot plegat és conèixer i intercanviar coneixements, posar en comú els treballs que es desenvolupen des de Mallorca i
des de Lleida, i estrènyer els llaços que uneixen ambdós territoris. D’aquesta manera, serà
possible dur a terme tasques cada vegada
més completes a través de la col·laboració en
projectes de futur.
Albert Cassanyes Roig
Coordinador del seminari

DIJOUS, 6 d’abril de 2017

divendreS, 7 d’abril de 2017

10.00 h. Presentació del seminari

QUARTA SESSIÓ: LA FORMACIÓ DELS
ECLESIÀSTICS

PRIMERA SESSIÓ: ELS ARXIUS CAPITULARS,
CUSTODIS DE LA MEMÒRIA DELS BISBES
10.30 h. Ana Carles (Arxiu Capitular de Lleida):
Les fonts de l’Arxiu Capitular de Lleida

10.00 h. Joan J. Busqueta (Universitat de
Lleida): La formació dels clergues a l’Edat
Mitjana

11.15 h. Joana M. Pastor (Arxiu Capitular de
Mallorca): Les fonts de l’Arxiu Capitular de
Mallorca

10.45 h. Rafael Ramis (Institut d’Estudis
Hispànics en la Modernitat-Universitat de
les Illes Balears): La formació dels clergues
a l’Edat Moderna

12.00 h. Pausa

11.30 h. Pausa

SEGONA SESSIÓ: MALLORQUINS EN EL
BISBAT DE LLEIDA A L’ANTIC RÈGIM

12.00 h. Rafel Mas (Universidad Pontificia de
Comillas): La formació dels clergues a l’Edat
Contemporània

12.30 h. Albert Cassanyes (Universitat de
Lleida): El bisbe Antoni Cerdà
13.15 h. Josep Amengual (Missioners dels
Sagrats Cors): El bisbe Miquel Thomàs de
Taixequet
TERCERA SESSIÓ: JOSEP MIRALLES, UN
MALLORQUÍ DE LLEIDA A MALLORCA
16.30 h. Jaume Barrull (Universitat de Lleida):
Josep Miralles, bisbe de Lleida
17.15 h. Pere Fullana (Arxiu Capitular de
Mallorca-Universitat de les Illes Balears): Josep
Miralles, bisbe de Mallorca

12.45 h. Clausura del seminari
13.00 h. Visita a l’Arxiu Capitular de Mallorca

