PRESENTACIÓ

El 10 d’agost de 1519 sortia de Sevilla l’expedició de cinc naus comandada per
Fernando de Magallanes. Només una d’elles tornaria tres anys més tard després
d’haver fet la primera volta al món. La commemoració del cinquè centenari
d’aquesta fita és una bona oportunitat per repensar algunes de les seves
conseqüències.
Aquest curs dedicarem el seminari del grup de recerca Poders i Representacions.
Transferències Culturals a l’Edat Moderna a considerar una d’elles: la interrogació que
els europeus es van fer sobre la seva pròpia identitat com a conseqüència del
contacte amb allò desconegut. Més concretament, ens centrarem en el concepte
d’exotisme associat als objectes i les pràctiques socials i culturals que es van derivar
del seu ús. Per fer-ho hem convidat a un seguit d’especialistes de diverses
disciplines com la història, la història de l’art, l’antropologia i la literatura.
PROGRAMA

Curs d’introducció a la recerca

8 de febrer:

Clotilde Jacquelard (Université Paris-Sorbonne)
La circunnavegación de 1519-1522 o la construcción de un mundo global.

22 de febrer:

Ernest Marcos (Universitat de Barcelona)
Constantinoble, 1453: el descobriment de la tradició grega a través dels objectes.
Aquesta sessió tindrà lloc a la Sala de Reserva dels Fons Antic del CRAI

22 de març:

Rebekah Clements (ICREA- Universitat Autònoma de Barcelona)
Exotic encounters between Japan and Europe.

29 de març:

Joan Pau Rubiés (ICREA-Universitat Pompeu Fabra)
Observar la diferència: el problema de la traducció cultural i la construcció de
l’exotisme a l’època moderna.

12 d’abril:

Anna Busquets Alemany (Universitat Oberta de Catalunya)
Objectes per transmetre la fe. Estratègies missioneres a l’extrem orient.

26 d’abril:

Leah R. Clark (The Open University)
Sensing the World: Aromatics, Chinese porcelain and other gifts across Renaissance
courts.

17 de maig:

José Pardo-Tomás (Institució Milà i Fontanals-CSIC)
El gabinet de curiositats dels Salvador, una família d’apotecaris barcelonins a
l’Edat Moderna. Visita a la Sala Salvador de l’Institut Botànic de Barcelona.

31 de maig:

Ángel Rivas Albaladejo y Jesús Ponce (Universidad Complutense de
Madrid)
Jardines nobiliarios y evocaciones exóticas.

OBJECTES EXÒTICS.
CIRCULACIONS CULTURALS A L’EDAT MODERNA.

A propòsit del cinquè centenari de la primera volta al món.
(1 crèdit de lliure elecció)

LLOC

COORDINADORS

Seminari de l’Àrea d’Història
Medieval, Moderna, Paleografia i
Diplomàtica.
Facultat de Geografia i Història.

Joan-Lluís Palos palos@ub.edu
Diego Sola diegosola@ub.edu
Ivan Gracia gracia.arnau@ub.edu

DATES

Divendres: 8 i 22 de febrer; 22 i 29
de març; 12 i 26 d’abril; 17 i 31 de
maig.
HORA

INSCRIPCIONS

Cal comunicar-ho per correu electrònic a alguns dels coordinadors i omplir la fitxa de preinscripció
Aquesta activitat està adreçada a estudiants de doctorat, màster i darrers anys del grau.
És necessari haver cursat alguna assignatura d’història moderna o d’art modern.

