
  

  

Obxectivos do curso 

Nestes tempos actuais, nos que a Idade 
Media está tan de moda, pretendemos ofrecer 
unha visión real deste período a través dunha 
panorámica do reinado de Afonso X o 
Sabio. Amosarase a súa intervención na 
historia como rei durante un longo período do 
século XIII, pero sobre todo, como rei 
interesado pola cultura do seu tempo e pola 
promoción da cultura desde a súa corte, 
centro neurálxico da produción literaria do 
momento, tanto en prosa como en verso, 
tanto en castelán como en galego.  

 

Descrición de contidos 

No primeiro día, os conferenciantes 
debuxarán o contexto histórico do reinado de 
Afonso X, salientando os conflitos aos que 
tivo que facer fronte e a marcha que, 
finalmente, tomaron os acontecementos. 
Analizarase tamén a súa relación con 
ambas as dúas linguas faladas no seu reino 
e tamén se debuxará o mapa lingüístico da 
Península Ibérica no século XIII, para logo 
centrarnos na produción afonsina en 
galego-portugués. Reservarase unha 
particular atención as Cantigas de Santa 
María, tanto no segundo día coma no terceiro, 
estudando os seus Códices en edición 
facsimilar e analizando o seu contido porque, 
á marxe de ser literatura de carácter piadoso, 
o verdadeiro interese para un lector 
contemporáneo reside en que estes textos 
constitúen un variado mosaico da sociedade 
medieval, que axuda a coñecer mellor as 
xentes e os usos e costumes deste período. 

 

Organiza 

Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa  

Proxecto: Las Cantigas de Santa María: de la edición a la 
interpretación (MINECO, Ref.: FFI2014-52710) 

 Rede de Estudos Medievais da USC  

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en 
Humanidades 

 

Lugar 

Salón de Actos do Centro de San Roque                             
Rúa de San Roque, 2                                         

15704 Santiago de Compostela                                
(A Coruña) 

 

Informacións 

Inscrición: cursosdeveran@usc.es                                                             
Web: https://cursoafonsox.wixsite.com/cursoafonsox 

https://twitter.com/cursoafonsox          
https://facebook.com/cursoafonsox              

Contacto: cursoafonsox@gmail.com      
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Luns, día 26 
 

9:30 hs                                           
Inauguración curso 

10:00 hs                                                    
Afonso X, un rei mecenas                      
CARLOS ALVAR (U.G. – UAH) 

11:00 hs                                                          
O reinado de Afonso X                           
CARLOS DE AYALA (UAM)  

12:00 hs                                                    
Pausa 

12:30 hs                                                    
Afonso X, cronista e lexislador            
FRANCISCO BAUTISTA PÉREZ (USAL) 

13:30 hs                                                   
Debate 

16:00 hs                                                     
Afonso X e as linguas ibéricas                  
ELENA RIVAS (USC) 

17:00 hs                                                   
Afonso X e o galego                                       
RAMÓN MARIÑO PAZ (USC) 

18:00 hs                                                        
Pausa 

18:30 hs                                                           
O Scriptorium afonsí                                            
LAURA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (UCM) 

19:30 hs                                                  
Debate 

Martes, día 27 
 

10:00 hs                                                    
Afonso X, poeta profano                                  
ESTHER CORRAL DÍAZ (USC) 

11:00 hs                                                    
Afonso X, poeta relixioso:                               
as Cantigas de Santa Maria                       
ELVIRA FIDALGO FRANCISCO (USC) 

12:00 hs                                                    
Pausa 

12:30 hs                                                        
Fontes e contexto                                                 
das Cantigas de Santa Maria                    
MANUEL NEGRI (USC) 

13:30 hs                                                   
Debate 

16:00 hs                                                            
A sociedade laica a través                             
das Cantigas de Santa Maria            
MILAGROS MUIÑA GARCÍA (USC) 

17:00 hs                                                             
Himnodia e marioloxía altomedieval                     
nas Cantigas de Santa Maria                                       
SANTIAGO DISALVO (SECRIT) 

18:00 hs                                                    
Pausa 

18:30 hs                                                           
Os códices das Cantigas de Santa Maria:                                    
visualización en biblioteca                                      
MARÍA J. CANEDO (USC) 

Mércores, día 28 
 

10:00 hs                                                    
Imaxe e teoría da imaxe nas                        
Cantigas de Santa Maria                                 
ROCÍO SÁNCHEZ AMEIJEIRAS (USC) 

11:00 hs                                                                      
As miniaturas dos “Códices das Historias”                        
MA

 VICTORIA CHICO PICAZA (USM) 

12:00 hs                                                    
Pausa 

12:30 hs                                                                  
Texto e música nas Cantigas de Santa Maria                           
GIMENA DEL RÍO RIANDE (SECRIT) 

13:30 hs                                                              
Debate 

16:00 hs                                                                             
A escritura dos códices                                 
das Cantigas de Santa Maria                          
ANTONIO FERNÁNDEZ GUIADANES (USC) 

17:00 hs                                                                               
Do século XIII ao século XXI:                                         
cara á unha edición dixital                                           
MIGUEL A. POUSADA CRUZ (USC) 

18:00 hs                                                                
Pausa 

18:30 hs                                                            
Conferencia de Clausura                                      
JOSEPH T. SNOW (University of Michigan) 

19:30 hs                                                      
Debate e Clausura 


