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Fa temps que la revista volia fer-se ressò de l’associació de joves medievalistes ARDIT per
múltiples motius. En primer lloc perquè ARDIT encarna l’ideal de transversalitat que està en
l’origen de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) així com del màster i del
doctorat en Cultures Medievals. A més en aquests joves veiem el futur del medievalisme a la
nostra universitat i més enllà de les distàncies existent entre les diferents especialitats. Per altra
banda l’associació ARDIT ha tingut, des dels seus inicis, una activitat remarcable, especialment
generant espais de debat i establint vincles amb joves medievalistes a nivell internacional.
Per aquests motius hem pensat donar veu als membres de la mateixa associació els quals ens han
facilitat el següent text en el que ens mostren qui són i què fan.
ARDIT Cultures Medievals és una associació d’estudiants de tercer cicle vinculada a l’Institut
de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la Universitat de Barcelona, que comprèn els
estudiants de Màster i Doctorat en Cultures Medievals.
L’any 2012 va néixer aquesta associació amb la voluntat de ser l’eclosió, el punt de trobada
i l’espai de confluència de molts joves investigadors i investigadores, essencialment alumnes
de Màster i Doctorat, però que procedeixen de diferents disciplines de recerca dins l’àmbit del
medievalisme. ARDIT està format per un conjunt de sòcis — gairebé 100 en aquests moments
— que provenen de diferents disciplines: història, arqueologia, literatura, filologia, filosofia, etc.
És, per tant, una associació d’estudiants de caràcter interdisciplinari, que vol ser el guionet entre
molts coneixements que es dirigeixen cap a un sentit comú. Totes les nostres recerques — tot i
la cada cop major separació entre nosaltres — tenen punts de contacte i des de l’associació els
posem de relleu.
Més concretament, els objectius d’ARDIT són la recerca i la difusió del llegat cultural de l’Edat
Mitjana des d’una perspectiva interdisciplinar. Per fer-ho, organitza i col·labora en diverses
activitats de caràcter acadèmic com, per exemple, els Seminaris en Tàndem, les jornades anuals
de networking, les sessions de lectura de textos medievals, divers sessions formatives adreçades
als alumnes de màster o les visites a arxius. A més, l’associació també organitza bianualment un
congrés internacional destinat a difondre la recerca dels joves medievalistes, generar sinèrgies
SVMMA 2020

i

Editorial

Comitè Editorial

entre els seus assistents, i fer-ne difusió a través de la publicació de les actes (el proper congrés
tindrà lloc el 2022). És una de les activitats més importants que es realitzen des d’ARDIT, i és un
punt de trobada de joves investigadors de molts llocs d’Europa i fins i tot d’Amèrica.
Ser soci o sòcia d’ARDIT no només dóna l’avantatge de poder participar a totes aquestes activitats
i sessions diverses, sinó també de gaudir d’una plataforma per presentar les pròpies recerques
científiques; tot, en un ambient distès en què s’accepten propostes noves. Sobretot en temps
difícils com estem vivint, aquesta associació ens dóna un sentiment de pertinença i solidaritat.
Tots i totes compartim aquesta voluntat de crear, i sobretot d’unir i intercanviar coneixements
entre nosaltres. Això és l’ànima d’ARDIT!
Si ets o has estat estudiant del Màster o del Doctorat en Cultures Medievals i et vols fer soci
d’ARDIT només has d’entrar a la Web i seguir les passes indicades per fer la inscripció. Si no
has cursat ni el Màster ni el Doctorat en Cultures Medievals, però vols col·laborar amb nosaltres
i participar de les nostres activitats, pots fer-te amic de la nostra associació, també a través de la
Web: http://www.ub.edu/ardit/
Correu electrònic: arditculturesmedievals@gmail.com
ARDIT també és molt present a les xarxes socials, i és allà on trobareu el calendari d’activitats i
les ultimes notícies: Facebook (@arditculturesmedievals), Instagram (@arditmedieval) i Tweeter
(@ARDITMedieval).
Us hi espereu, sereu benvinguts.
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