Cicle de conferències
Ho organitza:

Il·lustració i revolta

Secció d'Història i Arqueologia de l'IME

Menorca en temps del bisbe
Pedro Antonio Juano
(1803-1814)

Per a més informació:

Institut Menorquí d'Estudis
Camí des Castell, 28. 07702 Maó

www.ime.cat
adm.ime@cime.es
Tel. 971351500

Les primeres dècades del segle XIX
constitueixen
una
etapa
d'importants
transformacions, a les quals la societat
menorquina s'adapta no sense dificultats i
resistències. Així, la incorporació de Menorca
al regne d'Espanya i la progressiva implantació
d'una nova l'administració, de la qual la
creació del bisbat no és un fet aliè, se superposa
a la Guerra del Francès i a la revolució liberal.
La combinació d'aquests factors va provocar
tot un seguit de canvis i alteracions, que
afectaren l'economia, l'administració, la
societat i la cultura de Menorca.
En aquest ambient, destaca el paper jugat pel
bisbe
Juano, personatge
il·lustrat, i
possiblement afrancesat, impulsor de la
castellanització de l'església menorquina,
organitzador de la diòcesi, a més de promotor
de diverses construccions d'estil neoclàssic.
D'altra banda, la seva actitud envers els
menorquins ocupa un paper no gens
menyspreable en els esdeveniments que van
conduir a la revolta del 1810.

PROGRAMA
2 d'octubre: Esbós biogràfic del bisbe Juano. Miquel À. Casasnovas
9 d'octubre: Menorca: de la convocatòria de Corts a la revolta de 1810.
Amador Marí
23 d'octubre: Com va viure i pensar Joan Roca i Vinent la Il·lustració,
l'Església, l'espanyolització i la revolta. Joan Pons Alzina
30 d'octubre: Radiografia de la pobresa en temps convulsos. Marc Pallicer
Benejam
6 de novembre: El bisbe Juano i l'arquitectura il·lustrada academicista.
Gabriel Julià Seguí
Visita a la Catedral de Ciutadella
13 de novembre: Pedro Antonio Juano, el bisbe-arquitecte neoclàssic i la
nova església de Sant Joan dels Horts de Carbonell. Joan Lluís Torres
Visita a Sant Joan dels Horts de Carbonell
20 de novembre: La desamortització de Carles IV i la urbanització de Maó,
aspectes econòmics. Guillem Sintes Espasa
27 de novembre: L'indòmit vicari Pelegrí (1762-1835) en temps de sotracs.
Joan Pons Moll
4 de desembre: La confrontació entre dos models culturals i lingüístics: la
catalanitat menorquina versus l'espanyolització castellanitzadora. Josefina
Salord Ripoll

Lloc: Sala d'actes de Can Victori.
Camí des Castell, 28. Maó
Imatge: Enterrament interromput (1826)
(Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó)

Hora: 20.00 h.

