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Dijous 28 d’octubre  (Aula Institucional)

16.30h. Inauguració del Seminari. (Vicerector d’Estudis, Qualitat i Llengües, Degà de la Facultat 
de Filosofia i Lletres, Director de la seu d’Alacant, Director de l’IIFV, Directora del Departament de 
Filologia Catalana).

17 h. Ponència a càrrec del Dr. Giovanni Paolo Maggioni (Università degli Studi del  Molise), “I monaci 
naviganti al Paradiso Terrestre nel Pantheon di Goffredo da Viterbo: dalla Bretagna o dalla Spagna?”

17.30h. Ponència a càrrec del Dr. Joan Perujo (Universitat d’Alacant): “Pervivència de la traducció 
catalana de la Legenda Aurea en el Flos sanctorum de la tradició castellana”. 

18.00h. Ponència a càrrec de la Dra. Mª Àngels Herrero (Universitat d’Alacant): “Sentir la veu interior 
«en lengua valenciana». Empremtes en la nostra llengua en els escrits de sor Gertrudis M. de la 
Santísima Trinidad (1660-1736)”.

18.30h. Debat

Aquest VIè Seminari d’Estudis hagiogràfics dona compte, sota una perspectiva interdisciplinar i 

internacional, dels treballs i les investigacions recents sobre les vides de sants i la literatura religiosa 

que duem a terme a la Universitat d’Alacant i que s’ha plasmat en publicacions científiques i en cinc 

seminaris i una jornada internacionals sobre hagiografia organitzats en els darrers 10 anys al si del 

grup d’investigació «Els escriptors i la impremta en el pas del segle XV al XVI», després «Explanat: 

Estudis de Llengua i literatura», i amb el suport de diferents projectes d’investigació en els quals 

participen investigadors reconeguts de diferents universitats nacionals i internacionals, el darrer 

dels quals La literatura hagiográfica catalana: fuentes, ediciones y estudios (FFI2017-83950-P), 

https://web.ua.es/va/valenciana-prosa/presentacio.html. 

La llarga i àmplia trajectòria del grup d’invest igació ens permet qüestionar-nos en aquesta sisena 

edició del Seminari sobre les perspectives de futur de la nostra investigació i la dels doctorands que 

hi participen, en una línia de treball que està donant resultats molt interessants per al coneixement 

de la literatura romànica medieval i moderna. Per aquest motiu el VIè Seminari s’obri no només a 

especialistes, sinó també a joves investigadors interessats en els mètodes de recerca i la investigació 

en estudis hagiogràfics. 

El Seminari acollirà treballs sobre reescriptures de vides concretes de sants i santes, estudis 

lingüístics dels manuscrits catalans de la Legenda aurea, estudis sobre traducció,  hagiografia llatina 

al segle XV, treballs sobre l’evolució de les compilacions hagiogràfiques -especialment la Legenda 
aurea- i de les vides de sants en general en el difícil trànsit de l’edat mitjana a l’època moderna, amb 

el repte de l’aparició de la impremta, com també estudis sobre la relació entre la literatura religiosa 

i la literatura profana i sobre literatura religiosa mística del segle XVII. 

Divendres 29 d’octubre (Sala Miguel Hernández)

10h. Ponència a càrrec de la Dra. Marinela Garcia (Universitat d’Alacant): “El manuscrit d’El Escorial 
(N-III-5) i la tradició impresa del Flos sanctorum en català”.

10.30h.  Ponència a càrrec del Dr. Antoni Mas (Universitat d’Alacant): “La variació lèxica en el Flos 
sanctorum”.

11h. Pausa

11.30h. Ponència a càrrec de la Dra. Lesley Twomey (Northumbria University Newcastle): “Las fiestas 
de la Virgen en el Cancionero de Baena”.

12h. Ponència a càrrec de la Dra. Mª Àngels Llorca: “Una llegenda afegida al Flos sanctorum català: la 
Vida de sant Roch. Anàlisi comparatiu de les reescriptures de la Vida de sant Roch catalana i la Vie et 
légende de monseigneur saint Roch de Jehan Phelipot”.

12.30h Debat 

14h. Dinar

16h. Ponència a càrrec del Dr. Antoni Biosca (Universitat d’Alacant): “Hagiografia llatina vicentina del 
segle XV: el cas del Memoriale de Martinus Kestner”.

16.30h. Ponència a càrrec de Marina Maciá (Doctoranda Universitat d’Alacant): “La hagiografía al 
servicio de la teología desde la perspectiva de Jaume Gil, autor medieval del siglo XV”.

17h. Ponència a càrrec de la Dra. Sophie Albert (Université Paris-Sorbonne): “Enromancer l’histoire 
de Judas. Comparaison entre deux réécritures de l’Hystoria apocrypha: le chapitre sur saint Mathias 
de la Legenda Aurea et la vie de Judas du manuscrit de Turin, L-II-14 (1311)”.

17.30h. Ponència a càrrec del Dr. Vicent Pastor (Professor d’ensenyament secundari, doctor en 
Filologia catalana): “Dames pietoses i cavallers extraviats”.

18h. Debat 

Dissabte 30 d’octubre (Sala Miguel Hernández)

10h.  Ponència a càrrec del Dr. Andrew Beresford (Durham University): “El infanticidio en la leyenda 
de San Quirico y Santa Julita”.

10.30h. Ponència a càrrec de Sergi Barceló (Doctorand Universitat d’Alacant): “Miquel Ortigues: 
sants, oracions i animació poètica”. 

11h. Ponència a càrrec de la Dra. Anna Isabel Peirats (Directora IVEMIR-Universitat catòlica de 
València sant Vicent Màrtir): “Lectures hagiogràfiques comparades: de L’Spill de Jaume Roig a la Vita 
Christi d’Isabel de Villena”.

11.30h. Debat

12.30h. Cloenda (Director de l’IIFV, Directora del Departament de Filologia Catalana).


