Professorat

Lloc:

Dr. Josep Amengual i Batle MSSCC,
expert en teologia i en història de l'Església

Monestir de La Real

Dra. Maria Barceló, professora de la UIB,

07010 Palma

Dr. Gabriel Ensenyat, professor de la UIB

!

Dra. Maribel Ripoll, responsable Càtedra
Ramon Llull

Dimecres 7, 14, 21 i 28 de gener de 18 a 20h

!
!
Les beguines.
!

Fonaments del feminisme cristià a l'Edat Mitjana.
Després d'una introducció general, i d'una
presentació del franciscanisme, recobrarem les
línies del curs d'Història de l'Espiritualitat a
Mallorca, en les quals varen aparèixer les terceroles,
les beguines, les dones que encetaren un
compromís religiós, que va abocar al servei de
l'educació de la dona, a institucions de caritat i
d'ensenyament. També recobrarem l'aportació de
les fundadores de cases de caritat i de
congregacions mallorquines.
Atès que a Mallorca tenim moltes experiències, però
poca producció escrita, atenent els desitjos
expressats en l'avaluació del curs, presentarem
paral·lelament diverses obres que foren molt
llegides, o que foren produïdes per dones, que
expliquen una espiritualitat cristiana.

Camí de la Real, 3

Dates i horari:
Visita guiada: dissabte 29 de gener d'11 a 13h

!

Matrícula:
60€ curs complet
10€ si només es vol fer la visita
Es lliurarà certificat de participació amb l'assistència
mínima del 80% de les sessions.

!

Inscripcions i informació a:
escolaformaciojoaquimrossello@gmail.com

!

Telèfons:
971 75 04 95
971 25 38 59

!

Escola P. Joaquim Rosselló i Ferrà

!

Escola P. Joaquim Rosselló i Ferrà
Cursos per a 2014-2015

!

Fonaments del feminisme cristià
a l'Edat Mitjana.

!

LES BEGUINES

Les beguines

Metodologia

Objectius

Oferirem temes de lectura, amb pautes per a accedir
a aquest patrimoni, encara que les autores no siguin
mallorquines.

Copsar com la dona va crear formes de vida cristiana
autònomes.

També es comentaran els escrits de les dues dones
han estat traduïts al català.

Formar en la història del cristianisme, i donar veu a
les dones que varen optar per la vida en el
beguinatge.

Es lliurarà documentació per facilitar el seguiment de
les classes.

Plantejaments generals
1. Beguinatge. Els dos estils: el nòrdic (més
institucionalitzat), i el mediterrani (més proper al
franciscanisme):
Les terceroles.
Les ermitanes.
2. Hildegarda de Binguen i Marguerite Pourette
(Atès que no disposam d’escrits de les beguines
mallorquines, prendrem unes mostres d’aquestes
dues, una canonitzada i l’altra cremada, a París,
l’any 1310).
Lectura de textos.
3. Mecenatge Lul·lià: (Romia, Pinós, Quint). Guia
de lectura de textos.
4. Lectura de la correspondència de Santa
Catalina Thomàs i la dels seus seguidors/
directors: el canonge Abrines i l’humanista,
canonista i bisbe, Miquel Thomàs Taxaquet.

Visita guiada per Palma

!

El curs sobre Beguines acabarà dissabte dia 29 de
gener amb una visita guiada pels lloc més
emblemàtics de Palma que tenen alguna relació amb
aquestes dones.
El Dr. Gabriel Ensenyat serà l'encarregat d'aquesta
ruta per Ciutat, on es faran aturades i explicacions
complementàries al curs sobre el feminisme cristià a
l'Edat Mitjana.

