


Col.loqui
SALVATORE MARINO

“El llegat històric i cultural d’Alfons el Magnànim a Nàpols”. Par-
laré de Nàpols capital de la Corona d’Aragó durant el regnat d’Al-
fons el Magnànim (1442-1458) i del llegat històric, artístic i lin-
güístic al Sud d’Itàlia.

JOSEP MONTOYA

Des dels seus orígens com a colònia romana, nombrosos episo-
dis han unit Itàlia amb Barcelona: l’arribada dels ostrogots itàlics, 
el romànic llombard, les comtesses i reines, les grans compan-
yies de comerç i les tropes italianes en les guerres contra França 
i el turc; les aventures de Casanova i dels sinistres Cagliostro i 
Lecchi; els feixismes i llurs resistències, l’orígen de l’hosteleria i la 
banca a la ciutat, l’arrelament dels canelons i el vermut i un llarg 
etcètera. En definitiva, tot un grapat de vinculacions que perme-
ten identificar els rastres que els italians han deixat a Barcelona.

Ponent
SALVATORE MARINO 
És un arxiver, paleògraf i historiador de l’Edat Mitjana. Actual-
ment és professor associat del Departament d’Història i Arqueo-
logia de la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Història (cum 
laude) a la Facultat de Lletres i Filosofia de la Seconda Università 
de Nàpols i especialitzat en arxivística i paleografia (cum laude) 
a la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari de la Universitat 
“La Sapienza” de Roma, des de 2012 és Doctor de recerca (doctor 
europaeus) en Història medieval, institucions i arxius per la Uni-
versitat de Siena. Va esser becari de l’Institut d’Estudis Catalans 
(2010 i 2014), de l’Istituto Italiano di Studi Storici (2006-2008) i 
d’altres institucions europees. En 2012 i 2013 va esser post doc-
toral member del projecte europeu ‘Hist.Ant.Art.SI, finançat pel 
European Research Council. Les seves investigacions i publica-
cions se centren en quatre temes de recerca: hospitals i assistèn-
cia a l’Europa medieval; arxius i ciutats medievals al Sud Itàlia; 
l’adopció a l’Edat Mitjana; els fons històrics a la Corona d’Aragó.



JOSEP MONTOYA I BARBERÀ
Nascut a Barcelona i resident a Manresa, és llicenciat en 
Dret i diplomat en turisme cultural i interpretació ambien-
tal i del patrimoni. Ha participat en plans estratègics de tu-
risme, projectes de valorització del patrimoni i conceptua-
lització d’oficines de turisme, centres d’interpretació i fires 
de recreació històrica de diversos municipis catalans. Amb 
experiència també en l’àmbit social, és coautor dels llibres 
La Catalunya Rebel. 134 itineraris per la vall de la Gavarresa 
(2015), La aplicación de la responsabilidad social a la gestión 
de las personas (2008), Entre la familia y el trabajo, Realida-
des y soluciones para la sociedad actual (2007), i autor de 
La Barcelona francesa (2015) i La Barcelona Italiana (2016), 
ambdues de la col·lecció Barcelona Cosmópolis (Cossetània 
Edicions-Ajuntament de Barcelona). Ha exercit també com a 
tècnic de turisme a l’Ajuntament de Sant Martí de Tous (2016-
17) i, des del juliol de 2017, és el responsable del Departament 
Legal de l’empresa de telecomunicacions FIBRACAT.

Actuació musical
ALESSIO ARENA
Nàpols, 1984. Format entre Itàlia i Espanya. Escriptor i can-
tautor, guanyador de la edició 2013 de Musicultura, Festival 
de la cançó popular i d’autor italiana, i premi A.F.I al millor 
projecte discogràfic, publica en 2014 el primer, plurilingüe 
àlbum, Bestiari(o) familiar(e), gravat entre Nàpols i Barcelo-
na. S’autodefineix com cantascriptor i es situa a mig camí 
entre la cançó d’autor i la world music més visceral. El jove 
chansonier de l’històric barri napolità Rione Sanità, pinta a 
la seva obra els paissatges invisibles d’un nou cançoner me-
diterrani.També és autor de diverses novel·les.

ROCCO PAPIA
Nascut a Civitavecchia, actualment viu a Barcelona. El seu 
estil musical és incisiu i personal i es mou entre diversos gè-
neres i tradicions musicals, mantenint al mateix temps una 
forta identitat personal. És un dels millors intèrprets de la 
guitarra de 7 cordes a Itàlia.



L’iniziativa è organizzata da Òmnium Cultural, che è un ente sen-
za scopo di lucro che difende i diritti civili e le libertà dei catalani e 
che attualmente è costituito da più di 120.000 soci. Da oltre 55 anni, 
lavora per promuovere la lingua catalana, la coesione sociale, l’edu-
cazione e la cultura ed ha come obiettivo costruire, attraverso questi 
valori, una società attiva, critica, integrante e civica.

L’anno 2015 si costituì la territoriale Òmnium Eixample per svilu-
ppare progetti nei differenti ambiti dell’ente nei quartieri dell’Eixam-
ple barcellonese, con la volontà di lavorare e collaborare in obiettivi 
comuni, con il tessuto associativo dei quartieri del nostro distretto.
Se vuoi collaborare con progetti di coesione sociale, lingua, cultu-
ra, paese ed educazione ci puoi trovare a
https://www.omnium.cat o inviare un messaggio di posta elettro-
nica a eixample@omnium.cat

L’acte està organitzat per ÒMNIUM CULTURAL, una entitat sense 
afany de lucre que defensa els drets civils i les llibertats dels ca-
talans. Des de fa més de 55 anys, treballa per fomentar la llengua 
catalana, la cohesió social, l’educació i la cultura i té com a objec-
tiu construir, a través d’aquests valors, una societat activa, crítica, 
integradora i cívica.

L’any 2015, es va constituir la Junta territorial d’Òmnium Eixam-
ple; des d’aleshores hem desenvolupat projectes en els difetents 
àmbits de l’entitat als barris de l’Eixample barceloní, amb la volun-
tat de treballar i col.laborar en objectius comuns, amb el teixit as-
sociatiu dels barris del nostre districte.

Si vols col.laborar amb projectes de cohesió social, llengua, cultu-
ra, país i educació ens pots trobar a la web
https://www.omnium.cat, o enviar-nos un missatge a eixample@
omnium.cat.


