
 

El Judici final 
So. Imatge. Litúrgia. Escena 

 

Simposi internacional 

Castelló d’Empúries  
Capella de Santa Clara, 10-12 març 2016 



Dijous 10 Març 
 
17:30-18:00  PRESENTACIÓ a càrrec de Maricarmen Gómez (UAB) i Sadurní Martí (UdG),  
                      presidida per Mª Assumpció Brossa, Alcaldessa de Castelló d’Empúries  
 
18:00-18:45  Daniel Rico (Universitat Autònoma de Barcelona) 
                     «El implacable juicio de El Bosco» 
 
19:00           Visita guiada al centre històric i al Museu d’Història Medieval de la Cúria-

Presó  (segle XIV) de Castelló d’Empúries   
                                  
Divendres 11 Març 
 
LITÚRGIA I ESCENA 
 
9:30-10:15  Eva Castro (Universidad de Santiago de Compostela) 
                   «Los signa iudicii en la tradición apocalíptica judeo-cristiana» 
DEBAT 
 
10:30-11:15  Gabriel Seguí (Universitat de les Illes Balears) 
                     «El Juicio Final en la liturgia romana: de los textos bíblicos a los textos 
                      litúrgicos» 
DEBAT 
 
Moderador:  Francesc Massip 
 
11:30-12:00  Pausa / Café 
 
12:00-12:45  Eduardo Carrero (Universitat Autònoma de Barcelona) 
                     «Levantaos a Iuizio. Topografía de la predicación» 
DEBAT 
 
13:00-13:45  Francesc Massip (Universitat Rovira i Virgili) 
                     «Signos del Juicio y Juicio Final en el teatro tardomedieval» 
DEBAT 
 
Moderador:  Daniel Rico 
 
14:00-16:00  Descans 
 
 
MÚSICA I LITÚRGIA 
 
16:00-16:45  Kathleen Nelson (University of Sydney) 
                     «Chant for the Praeconium paschale in Spanish sources, ca. 1050–1550» 
DEBAT 
 



17:00-17:45  Sadurní Martí (Universitat de Girona) 
                     «El viaje textual de la Sibila: circulación y testimonios entre Occitania y 
                     Catalunya» 
DEBAT 
 
Moderador: Eva Castro 
 
19:00  CONCERT.  Locus Desperatus:  Iudicii signum 
                             Basílica de Santa Maria  
                             Presentació a càrrec d’Oriol Casadevall i Eduardo Carrero 
                      
Dissabte 12 Març 
 
ESCENA I MÚSICA 
 
9:30-10:15  Maricarmen Gómez (Universitat Autònoma de Barcelona) 
                   «Dos nuevas versiones del Canto de la Sibila: de los orígenes a la 

decadencia de una tradición medieval» 
DEBAT 
 
10:30-11:15  Stephanie Klauk (Universität des Saarlandes) 
                  «El Juicio final (y Juicio particular) en la cultura popular teatral/escénica de 

la España renacentista» 
DEBAT 
 
Moderador:  Carlos Villanueva 
 
11:30-12:00  Pausa / Café 
 
12:00-12:45  Álvaro Torrente (Universidad Complutense) 
                      «La gran comedia La Sibila del Oriente y gran reina de Sabá de Calderón» 
 
DEBAT 
 
ART 
 
13:00-13:45  Manuel Castiñeiras (Universitat Autònoma de Barcelona) 
                      «La apoteosis de la(s) Sibila(s): de Giovanni Pisano a Miguel Ángel» 
DEBAT 
 
Moderador: Ferran Huerta 
 
14:00-14:30  CONCLUSIONS 
  



Desde que el ser humano adquirió conciencia de sí mismo, no  ha dejado de preocuparle su 
condición de mortal y en consecuencia de aspirar a la inmortalidad, aunque sólo sea en 
espíritu. Del camino y los medios para alcanzarla se han ocupado las religiones de todo signo 
que, como la cristiana, la judía o la musulmana imaginan un Juicio Final previo al destino 
último del alma, donde se premia o castiga en función del comportamiento habido en el curso 
de la vida. Un tema que en lo que se refiere a la Edad Media e inicios de la Edad moderna nos 
proponemos abordar en un Simposio interdisciplinar, en base a sus múltiples manifestaciones 
tanto artísticas como literarias.  
 
D’ençà que l'ésser humà va adquirir consciència de si mateix, no ha deixat de preocupar-li la 
seva condició de mortal i en conseqüencia d’aspirar a la immortalitat, encara que tan sols sigui 
en esperit. Del camí i els mitjans per assolir-la s’han ocupat les religions de tot signe que, com 
la cristiana, la jueva o la musulmana, imaginen un Juici Final previ al desti últim de l’ànima, on 
es premia o es castiga en funció del comportament que s’ha tingut en el curs de la vida. Un 
tema que en allò que es refereix a l’Edat mitjana i els inicis de l’Edat moderna ens proposem 
abordar en un Simposi interdisciplinar, en les seves multiples manifestacions siguin artístiques 
o literàries. 
 
Organització i direcció científica 
Prof. Maricarmen Gómez (UAB)  /  Prof. Eduardo Carrero (UAB) 
 
Contacte 
eduardo.carrero@uab.cat  /  carmen.gomez@uab.cat 
 
Computable com activitat de doctorat propia del Departament d’Art i Musicologia de l’UAB, el Simposi 
és d’assitència obligatòria pels alumnes del mòdul Metodologies de la recerca en musicología histórica 
del Màster oficial de Musicologia. És d’assitència opcional pels alumnes del Màster oficial d’Anàlisi del 
patrimoni artístic. 
 
L’assistència és gratuita pels interessats. Cal inscripció previa (oberta del 11 de gener fins al 4 de març). 
Places limitades. 
 
Lloc de celebració 
 
Castelló d’Empúries, Capella de Santa Clara (C/ Carbonar s/n – 17486 Castelló d’Empúries). 
Casa de Cultura del Convent de Santa Clara 
 
Amb el suport de 
 

      

                                    
 
 
Imatge: Àngel de la cinquena trompeta (Tapís de l’Apocalipsis, 1375-1380, Château d’Angers). 


