Call for papers

ELIAS ROGENT I BARCELONA:
ARQUITECTURA, PATRIMONI I RESTAURACIÓ
JORNADES SOBRE ELIAS ROGENT I LA SEVA OBRA

6 I 7 DE JUNY, 2017

6 i 7 de juny de 2016, Barcelona
Universitat de Barcelona i Seminari Conciliar de Barcelona
https://jornadeseliasrogent.wordpress.com/

CONVOCATÒRIA
RESUM

Les jornades Elias Rogent i Barcelona: arquitectura, patrimoni i restauració tenen com objectiu aprofundir
en el llegat de l’arquitecte, historiador i restaurador Elias Rogent dins del context de la Barcelona del
segle XIX. El fil conductor girarà principalment a l’entorn de dos conjunts fonamentals dins la trajectòria
de Rogent, i alhora imprescindibles per al creixement urbanístic de la ciutat: l’Edifici Històric de la
Universitat de Barcelona i el Seminari Conciliar.

En aquestes jornades es crearà un punt de trobada i debat per totes aquelles persones interessades en la
figura d’Elias Rogent i la seva repercussió dins la Ciutat Comtal.

L’esdeveniment es durà a terme els dies 6 i 7 de juny de 2017, tant a l’Edifici Històric de la Universitat de
Barcelona com al Seminari Conciliar. Les jornades estaran organitzades en taules, conferències i altres
activitats complementaries paral·leles com visites guiades.

Durant la realització de les jornades es desenvoluparan 3 taules, d’una durada de 2 hores i formades per
4 participants cada una d’elles. El temps d’exposició de cada ponent serà de 20 min. Després de les
comunicacions dels 4 ponents, s’obrirà el temps de preguntes i debat d’un màxim de 40 min, gestionat
pel mateix moderador.

Les comunicacions que tractin sobre temes relacionats amb Elias Rogent, Seminari Conciliar i Universitat
de Barcelona tindran més punts a l’hora de ser escollides per la composició de les taules.

Convidem a persones investigadores, professors, tècnics del patrimoni historicoartístic, estudiants de
postgrau i professionals del món de la cultura i del patrimoni que treballin en aquest camp a enviar
propostes per les següents taules.
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TAULES


Taula 1: Arquitectura i urbanisme

Fruit de l’experimentació amb noves tècniques constructives, i de la influència dels corrents
d’avantguarda europeus, l’Edifici Històric de la Universitat i el Seminari Conciliar són dos construccions
claus dins del catàleg d’Elias Rogent, però també dos fites dins l’arquitectura barcelonina de la segona
meitat del segle XIX.
Per aquest motiu, aquesta taula centrarà la seva atenció en la incidència de Rogent en el
desenvolupament de l’arquitectura urbana contemporània i la configuració del nou Eixample. Al mateix
temps, també s’analitzarà la relació que estableixen ambdós edificis amb els grans projectes
institucionals, cívics i religiosos, que es portaren a terme a la ciutat durant les últimes dècades del vuitcents.



Taula 2: Col·leccions, tresors i patrimoni

Tant l’Edifici Històric de la Universitat (1863) com el Seminari Conciliar (1879), atresoren un conjunt
artístic i patrimonial que s’ha anat enriquint des del seu moment fundacional. Considerem que el llegat
pictòric, escultòric, bibliogràfic, de mobiliari i d’arts decoratives que ha perdurat en ambdues institucions
és nombrós, però no suficientment conegut. Per aquest motiu, en aquesta taula s’encabiran temes
relacionats amb aquests tres conceptes: col·leccions, tresors i patrimoni.
Les comunicacions podran versar sobre la creació d’aquests conjunts patrimonials, les seves
procedències, adquisicions, i a quins criteris van respondre. A més, en un sentit contrari es podrà parlar
de pèrdues arquitectòniques, projectes desapareguts i destruccions. D’altra banda, també es
consideraran els estudis dedicats a objectes concrets i al seu anàlisi.
Així mateix, també es podran presentar propostes de cara a la difusió d’aquestes peces mitjançant els
recursos més innovadors com ara museus virtuals, realitat augmentada, tècniques 3D, etc.
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Taula 3: La restauració del passat i les seves identitats

L’ús continuat que tant l’Edifici Històric com el Seminari Conciliar han experimentat durant més d’un
segle, sovint ha plantejat la dicotomia entre la funcionalitat dels espais i la preservació d’un llegat
patrimonial excepcional. Aquesta taula obre el debat a l’entorn de les restauracions, remodelacions i
canvis, no només per a la pròpia conservació dels edificis, sinó també per a l’adaptació a les necessitats
del seu entorn humà.
Així mateix, s’afrontarà la faceta de Rogent com a restaurador d’alguns dels monuments més
emblemàtics de la Catalunya medieval com el monestir de Santa Maria de Ripoll, el Claustre de Sant
Cugat del Vallès o l’església de Santa Maria del Mar. Aquestes intervencions, no exemptes de polèmica,
s’engloben en el marc polític i cultural de la Renaixença, esdevenint veritables símbols d’identitat
nacional catalana. En aquest últim aspecte, la taula també vol analitzar les diverses identitats, ja siguin
de caràcter polític, social o religiós, presents a l’entorn dels dos conjunts.

ENVÍAMENT DE RESUMS
Les sol·licituds de participació a les taules han d’ incloure: un títol, 5 paraules clau i un resum d’un màxim
de 300 paraules. A més s’haurà d’indicar la taula per a la que es postula, el nom de la o les persones
participants (un màxim de 3) i el nom de la institució d’origen si s’escau.
Les sol·licituds s’hauran d’enviar directament a: maria.torras@ub.edu.
El termini màxim per enviar les sol·licituds serà el 15 de gener de 2017. S’anunciarà l’acceptació de les
sol·licituds el dia 27 de febrer de 2017. Els ponents hauran de confirmar la seva participació abans del 10
de març de 2017.
>S’ha obert un termini extraordinari per a la presentació de les propostes de comunicació fins al dia
10 de febrer de 2017.
Tinguin en compte que els organitzadors del congrés no podran proporcionar ajudes econòmiques per
fer front a les despeses derivades de la participació a les jornades.
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INSCRIPCIÓ

La inscripció tant pels ponents com pels assistents és totalment gratuïta i haurà de realitzar-se
prèviament a la celebració de les Jornades dins del termini establert a la web:
https://jornadeseliasrogent.wordpress.com/
Període d’inscripció dels ponents (confirmacions): del 27 de febrer al 10 de març de 2017.
Període d’inscripció dels assistents: del 10 de març al 1 de juny de 2017.
És possible demanar un Certificat d’Assistència (només assistents) o un Certificat de Participació (només
ponents), que hauran de ser sol·licitats amb antelació a la celebració de les jornades. Els documents seran
expedits per la Universitat de Barcelona i lliurats al sol·licitant únicament de forma presencial durant les
Jornades.

ORGANITZACIÓ

Les jornades s’organitzaran a través del Gabinet d’Activitats Institucionals i Protocol, englobat dins de
l’Àrea de Comunicació i Promoció de la Universitat de Barcelona, juntament amb el Seminari Conciliar
de Barcelona, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Comitè científic
Jaume Aymar, Ateneu Universitari Sant Pacià
Sílvia Canalda, Universitat de Barcelona
Isabel Coll, Universitat de Barcelona
Mireia Freixa, Universitat de Barcelona
Raquel Lacuesta, Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
Joan Molet, Universitat de Barcelona
Concepció Peig, Universitat Internacional de Catalunya
Jordi Rogent, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya

5

6 i 7 de juny de 2016, Barcelona
Universitat de Barcelona i Seminari Conciliar de Barcelona
https://jornadeseliasrogent.wordpress.com/

Comitè organitzatiu
Ramon Dilla, Universitat de Barcelona
Elisenda Rius, Universitat de Barcelona
Maria Torras, Universitat de Barcelona
Ignasi Torrent, Seminari Conciliar de Barcelona
Josep Maria Turull, Seminari Conciliar de Barcelona

6

